
2020-11-27 OSTIRALA / 753. ZENBAKIA / 2. AROA 
SAKANAKO ASTEKARIA GUAIXE.EUS

  

Euskaraldian 2.171 
sakandar parte 
hartzen ari dira, 
1.760 ahobizi eta  
411 belarriprest / 6

30 gazte baino 
gehiago hasi dira 
Dantzaleku 
Sakanarekin
korrika / 12-13

'Txor Txor' 
bakarrizketa 
"erronka" bat izan da 
Xabier Artieda 
aktorearendako / 14

Tamaina handiko 
hondakinak egoki 
kudeatu beharraz 
gaztigatu du  
Mank-ek / 5

'Bi urte, lau hilabete 
eta egun bat' 
intsumisioaren 
inguruko dokumentala 
izanen da Altsasun / 5

SAKANA SARIA
AUZOLANARI / 7 



2    EZKAATZA INTSUMISIOA OSTIRALA  2020-11-27  GUAIXE2    EZKAATZA

Erkuden Ruiz Barroso SAKANA
"Ez da galtzen. Hori esaten da 
bizi osorako dela. Sentimendu 
bat da. Gauza askotan intsumiso 
sentitzen zara. Inposatuta etortzen 
diren gauzen kontra borrokatzen 
dugu". Mañu Navarro Altsasun 
bizi den lizarragatarra intsumi-
so izan zen. Eta da. 1993 eta 1994 
urteen artean preso izan zen, 
Iruñeko kartzelan, Sakanako 
hainbat intsumisorekin batera. 
"Lagun talde bat sartu ginen, 
talde bezala, eta horrek babestu 
gintuen kartzelaren sistema za-
paltzaile horretatik". 

Haien delitua derrigorrezko 
soldaduska egin nahi ez izatea 
izan zen. "Nik oso argi neukan 
soldaduska ez nuela egin behar". 
Mutiko gazteak, urte batez, "eta 
hori gure garaian, aurretik urte 
eta erdi eta bi urte ere pasatzen 
zituzten soldaduskan", etxera 
bila joan eta "hiltzen ikastera" 
Cadizera edo Ferrolera eramaten 
zituzten. Soldaduskak arazo asko 
sortu zituela azaldu du Navarrok: 
"Herrietan entzuten zen: Mutiko 
hau oso jatorra zen, soldaduska-
ra joan, eta makurtu zen. Bada-
go jendea oso gaizki pasa duena, 
depresioarekin egon dena eta 
bere buruaz beste egin zuena 
ere".  Intsumisioaren mugimen-
dua soldaduskaren desagerpe-
naren alde borrokatu zen. Saka-
nan mugimendu indartsua izan 
zen: "Beti egon da soldaduskaren 
aurkako pentsamendua.  Nik 
behintzat gaztetan horrela na-
baritu nuen". 

Zor historikoa
Lander Garro ere intsumisoa 
izan zen. Gaur egun kazetaria, 
idazlea eta dokumentalista da, 
eta intsumisioaren mugimen-
duaren garaiak gogoratzen dituen 
Bi urte, lau hilabete eta egun bat 
kaleratu du. Atzo, gaur eta igan-
dean Iortia kultur gunean proiek-
tatutako dute, eta dagoeneko hiru 
emanaldietarako sarrerak agor-
tu dira. Arrakastatsua izaten ari 
da dokumentala. "Ezustean ha-
rrapatu gaitu. Alde batetik dago 
zer egiten duzun zuk eta, beste 
aldetik, transmisioa nola egiten 
duzun", azaldu du Garrok. 

2012. urtean Iruñeko kartzela 
zaharra eraitsi zuten, eta beste 
bat eraiki zuten. Gertaera horrek 
dokumentala orain egitearekin 
zerikusia izan duela esan du 
Garrok: "Eraitsi zuten egunean 
hainbat intsumiso, haien artean 
Gaizka Aranguren, kartzelara 
sartu ziren eta beraien burua 
filmatu zuten bakoitza egonda-
ko ziegan". Haien ziega izanda-
koa gogoratzen zuten, eta sen-
tsazioak askotarikoak izan ziren, 
"alde batetik, malenkonia. Zu 
bertan bizi izan zara, kartzela 
horretan, eta beste alde batetik, 
preso egon zara, ziega itxi batean 
izan zaituzte, gatibu izan zara". 
Kartzela lurralde arrotza bihur-
tzen da. "Irudi horiek emozio-
nalki oso konplexuak eta, aldi 
berean, ederrak ziren". Kartze-
la zegoen tokian plaza bat erai-
ki zuten, eta Intsumisioaren 
plaza izendatu zuten. 

Urte batzuk geroago Arangu-
renek irudiak erakutsi zizkion 
eta "intsumisioaren eta kartze-
laren historiaren inguruko" zer-
bait egin zezaketen galdetu zion. 
"Baietz esan nion. Ideia ona zen 
eta material ona ikusten nuen". 
2020. urtean Lau urte, bi hilabe-
te eta egun bat dokumentala 
mustu dute, Aranguren ekoizlea 
eta protagonistetako bat dela. 
"Euskal jendarteak eta, bereziki, 
euskal zinemak zor historiko bat 
zuen intsumisioaren mugimen-
duarekin". 

Sei dira dokumentalaren pro-
tagonistak: Gaizka Aranguren, 
Fernan Mendiola, Juan Kruz 
Lakasta, Iñigo Balbos, Jaxin G. 
Viniegra eta Tonino Carotone. 
Gaur egun, kazetariak, histo-
rialariak, suhitzaileak eta mu-
sikariak dira. "Protagonistak 
emanak etorri ziren. Haiek sar-
tu ziren kartzelan egun horre-
tan". Baina hortik abiatuta in-
tsumisioaren mugimenduaren 
barruan egondako beste hainbat 
istorio kontatzen dira, "puzzlea 
osatuz". Esaterako, Pepe Beun-
za Valentzian izan zen Espainia-
ko Estatuko lehenengo kontzien-
tzia eragozlea ateratzen da, 
Bilboko MOC Movimiento de 
Objeción de Conciencia taldeko 
Mabel Cañada edo Conchita 
Beitia frankismoaren garaiko 
intsumisoa eta bere semea sol-
daduskaren kontrako intsumisoa 
izandakoa. "Ikuspegi asko ema-
ten dira: zer zen intsumisioa, 
zer aurpegi zituen, mugimendua 

zein anitza zen, feminismoa…". 
Intsumisioa ulertarazteko do-
kumental bat da. 

"Guk esaten dugun bezala, 
Iruñekoek egiteko, ez dago gaiz-
ki". Navarrok dagoeneko filma 
ikusi du eta ikustaldia "polita 
izan zela" esan du. Intsumisioa-
ren mugimenduaren historia 
kontatzen du, "ahal duena kon-
tatzen du. Niretako gauza batzuek 
garrantzia gehiago izan dezake-
te eta beste batzuek gutxiago, 
baina film batean ahal dena 
ateratzen da". Laburpen polita 
egiten du. 

Errealitatea
Intsumisioaren mugimendua 
oso jendetsua eta denboran oso 
luzea izan zen. "Denbora asko 
iraun zuen eta gertakari handiak 
sortu zituen bere inguruan". 
Garrok azaldu duenez. "Hemen 
Sakanan beti egon da soldadus-

karen aurkako pentsamendua. 
Nik, behintzat, gaztetan horrela 
nabaritu nuen". Are nabariagoa 
zen, "gertu tokatzen zaizuenean", 
Navarrok azaldu bezala. "1980ko 
hamarkadan kontzientzia era-
gozle asko zeuden. Orduan, sol-
daduskara joan nahi ez zutenei 
beste aukera bat ematen zitzaien, 
PSS Prestación Social Sustituto-
ria deitutakoa". Ondoren, legea 
aldatu zuten eta PSS delakoa ez 
egiteagatik edo intsumiso iza-
teagatik kartzela zigorra ezarri 
zieten. "Gu mugimenduan sartu 
ginen 1990ko hamarkadan". 

Unibertsitatean ikasten ari 
zela sartu zen intsumiso Navarro. 
"Nik argi nuen intsumiso izan 
behar ginela, nire kasuan, ez 
nintzela soldaduskara joan behar; 
argi eta garbi. Lizarragakoa naiz 
eta soldaduska egin zuen azken 
mutikoa uste dut nire kinto bat 
izan zela 1990eko hamarkadan". 

Intsumisoak Iruñeko kartzelaren patioan 1990ko hamarkadan. ARTXIBOA

Samurtasuna 
eta nostalgia
'Bi urte, lau hilabete eta egun bat' intsumisioaren inguruko dokumentala mustu du 
Lander Garrok. Derrigorrezko soldaduskari uko egiteagatik kartzelan sartu zituzten 
milaka gazte Nafarroan, tartean Sakana Antimilitarista Taldeko kideak
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Lizarragako hiru intsumiso egon 
ziren Iruñeko kartzelan elkarre-
kin, eta 1990eko hamarkadaren 
bukaeran intsumiso izateagatik 
kartzelako zigorra kendu zuten 
eta "administrazio zigorra" jarri 
zuten, eta Lizarragako azken 
intsumisoa, Lope, horrela izan 
zen zigortua. 

Intsumisioaren mugimendua-
ren barruan "hainbat korronte" 
zeuden, ideologia, pentsamendu 
eta talde desberdinak. Baina de-
nak helburu komun batengatik 
batzen ziren. "Guztiok nahi ge-
nuen soldaduska kentzea, baina 
baziren pazifistak zirenak, beste 
batzuk bandera batekin ez baina 
beste batekin bai, beste batzuk 
anarkistak ziren, besteak pun-
kiak…". Sakanako intsumisoak 
talde batean bildu ziren, SAT edo 
Sakanako Talde Antimilitarista, 
"Sakanikolak" deitzen zieten 
kartzelan, zerbait "berezia" zu-
telako. "Bazegoen mutiko bat, 
Txofo, eragozlea zena eta berak 
lan handia egiten zuen. Gure 
atzetik egoten zen beti laguntzen". 
Salhaketa elkartearekin ere el-
karlanean aritu ziren, eta kar-
tzelara joateko "prestatu" zituen. 
"Mugimenduari indarra kentze-
ko bigarren gradutik kendu eta 

zuzenean hirugarren gradura 
pasatzen ginen, hau da, kartze-
lara lo egitera joan behar ginen 
bakarrik". Horren aurka zeunden: 
"Soldaduskaren eta ejertzitoaren 
aurka geunden, eta horren guz-
tiaren aurka". 

San Klemente ospakizunaren 
harira Antsoaingo kuarteleko 
sarreretan kateatu ziren, "gu 
atxilotzeko". Egun pare bat kar-
tzelan pasatu zituzten eta gero 
hirugarren gradura pasatzen 
zituzten, "baina gure helburua 
uko egitea zen". 1993. urteko 
azaroan kartzelan sartu zen, eta 
1994. urteko Altsasuko ferietako 
bezperan atera zen, jartzen ziz-
kieten parteengatik. "Ia urte bat 
egon nintzen, urte bateko kon-
dena ia osorik bete nuen". Kar-
tzela "beste mundu bat dela" 
esan du Navarrok. "Haiek zu 
pertsona bezala zapaltzeko dau-
de. Beste sistema bat da. Ez da 
batere atsegina". Bi aldiz zinpe-

ko izatea egokitu zaio, "eta argi 
esan nuen nik ez nuela inor 
kartzelara eramango. Ez nuen 
nire kontzientzian hori izan 
nahi". Hori esateagatik fiskalak 
epaimahaitik kendu zuen, eta 
bigarren epaiketa batean abo-
katua ezagutzen zuen: "Iñaki 
Zubiza gure abokatua izan zela 
esan nuen, eta handik ere kendu 
ninduten".  

Dokumentalean kartzelaren 
eta dispertsioaren gaia ez dela 
asko ateratzen aipatu du Nava-
rrok. "Eta kartzelako borroka; 
gu ere han asko borrokatu gi-
nen". Espetxean pasatako den-
bora ongi aprobetxatu zutela 
esan du: "Agenda inoiz baino 
beteago izaten genuen. Prentsa 
irakurtzen genuen, kirol asko 
egiten genuen, gutun pila bat 
jasotzen genituen…". Ez ziren 
gelditu. Barruan jendea nola 
tratatzen zuten ikusita, haren 
kontra ere borrokatzen ziren, 
eta "beraiek haien armak era-
biltzen zituzten parteak eta 
parteak jarriz". Ondoren, esta-
tuko hainbat kartzelatan saka-
banatu zituzten. "Oraindik, gaur 
egun, jarraitzen du". Familia-
rendako sufrimendua dela gai-
neratu du Navarrok. 

"Intsumiso ez ginen bakarrik 
gu, intsumiso familia, lagunak, 
kuadrilla, neska lagunak… denok 
ginen". Mobilizazioak izugarriak 
izaten ziren. "Espetxean geun-
denean manifestazio jendetsuak 
egin ziren Iruñean, Etxarri Ara-
natzen…". Kartzelatik ere txu-
pinazoak entzuten zituzten Al-
tsasuko, Etxarri Aranazko zein 
beste herritako festetan. Nava-
rrok kontatu duenez, Bi urte, 
lau hilabete eta egun bat doku-
mentalaren espetxearen kan-
poaldean egin zen kontzentrazio 
bateko pankarta "Lizarragako 
hiru edo lau neska" agertzen 
dira. Gizartean zegoen mugi-
mendu bat zen. 

Dokumentala mustu zuenetik 
Garro Euskal Herriko txoko as-
kotan  egon da, eta "gauza polit 
bat geratzen zaigu. Joaten garen 
herrietan jende asko ezagutzen 
dugu beraien istorioekin". Ba-
koitzak intsumisioari lotutako 
istorio bat dauka; kartzelan egon 
zena: "Bera, bere anaia, bere 
lehengusua, aita edo mutil lagu-
na…". Oso ongi pasa zutela aipa-
tzen dute. "Nik uste jendeak in-
tsumisoaren gaia samurtasun 
eta nostalgia handiarekin bizi 
duela". Jende askok negar egiten 
duela aipatu du, barre ere egiten 
dute. "Esperientzia oso polita 
izaten ari da". 

Amaiera
Derrigorrezko soldaduska 2001. 
urtean kendu zuen Jose Maria 
Aznarren gobernuak.  "Intsu-
misioaren borrokak oso amaie-
ra gazi gozoa izan zuen". Alde 
batetik, "ederra" izan zela ai-
tortu du Garrok, soldaduska 
kendu zutelako, baina, beste 
aldetik, "Aznarren gobernuak 
kendu zuen". Amaiera iritsi 
zenean "zorion handia" hedatu 
zen, baina era berean, "nola 
ospatuko dugu Aznarren gober-
nuak egin duen zerbait? Intsu-
misioak lasterketa luze-luzea 
egin zuen, maratoia, eta azken 
50 metroetan beste batek esan 
zigun: lasai, nik hartuko dut. 
Eta helmugan sartu zen". Eus-
kaldunek indarren arteko si-
nergia handiko eta jende des-
berdina elkartuz mugimendu 

bat sortzea lortu zutela aipatu 
du Garrok, "irakaspen handiak 
uzten dizkigunak eta oroitua 
izatea merezi duena". Ikaspen 
horretatik gauza gehiago etorri 
daitezkeela uste du dokumen-
talistak. 

"Eskakizun nagusia soldadus-
ka kentzea zen, eta soldaduska 
kendu zutenez, garaipen bat 
bezala hartu zen". Baina den-
borarekin hustu zela azaldu du 
Navarrok, "esaten dute ez ge-
nuela ospatu, eta orain, denbo-
rarekin, kanpora ateratzen ari 
da". Gertatu zena gertatu zela 
jakinda ere "berriro egingo nuke, 
zalantzarik gabe". Argi zeukan 
ez zela inor hiltzera ikastera 
inora joango. "Eta oso harro 
nago". Nahiz eta derrigorrezko 
soldaduska kendu zuten, ejer-
tzitoak hor jarraitzen duela 
aipatu du Navarrok, "eta oso 
gertu izan dugu beti". Txikia 
zenean Andian maniobrak egi-
ten ikusten zituela aipatu du. 
Behin baso batean ere bonba 
bat ikusi zuen, "oraindik hor 
jarraituko du". 

Oso mediatikoa
1990. hamarkadan ez zegoen 
gaur egun dagoen teknologia, 
baina garai horretan bideogin-
tza jendearen eskura zegoela 
esan du Garrok. Hortaz, "kua-
drilla guztietan bazegoen beti 
norbait kamerarekin joaten 
zena dena grabatzen". Joxe La-
calle "handiaren" argazkiak 
daude ere, orain Si te mandan 
una carta liburua kaleratu du. 
"Komunikabideen material guz-
tia ere badago". Ekintza ikus-
garriak egiten zituztela esan 
dute bai Garrok bai Navarrok. 
Dokumentala sortzeko sei pro-
tagonistekin grabatutako zatia 
dago, baita dokumentazioaren 
lan guztia ere. "Hori da gehien 
kostatu zaiguna".

Nafarroako Memoriarako 
Institutuak kontzientzia era-
gozpena eta intsumisioak Na-
farroan izandako ibilbidea eta 
bake kulturaren zabalkundean 
egindako ekarpena dokumentu 
funts batean jasoko dute. Intsu-
miso izateagatik Iruñeko kar-
tzelan preso egondako Pedro 
Oliver da Kartzelen eta Zigor 
Erakundeen Historiaren iker-
keta taldeko koordinatzailea. 
Oliverrek espetxean SAT-eko 
kideak ezagutu zituen, eta haien 
artxibo pertsonaletan araka-
tzeko eta elkarrizketak egiteko 
eskatu zien. 

Intsumisoak Iruñeko kartzelaren patioan 1990ko hamarkadan. ARTXIBOA

"NIK OSO ARGI 
NEUKAN SOLDADUSKA 
EZ NUELA EGIN 
BEHAR"  
MAÑU NAVARRO

"EUSKAL ZINEMAK 
ZOR HISTORIKOA  
ZUEN 
INTSUMISIOAREKIN" 
LANDER GARRO
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SAKANAKO ASTEKARIA

BAZKIDEAK

Onartu berri da Espainiako Kongresuan Hezkuntza Lege berria. 
Badirudi ohitura dela Gobernu berri bat iristen denean bere 
Hezkuntza Lege propioa egin behar izatea. Denborak erakutsiko 
du lege honen proposamenak eta helburuak praktikan nola 
gauzatu diren esatea. Bien bitartean, hezkuntza eragileok 
(irakasle, zuzendaritza talde, ikuskari, prestatzaile…) hezkuntza 
egiten jarraituko dugu. Legean aipatzen diren ikasgaiez gain, 
beste mota bateko eginkizuna ematen baitzaio eskolari (ez 
lehenengo aldiz): edukiak eta baloreak lantzekoa edo, beste modu 
batera esateko, edukazioa irakastekoa. 

Bi gai aipatu nahiko nituzke hezkuntza sistema modernizatzeko 
hartutako neurrien artean. Bata, generoen arteko berdintasuna eta 
koedukazioa modu transbertsalean ezartzea. Ezin uka helburua 
beharrezkoa dela. Baina nola eginen da? Nola eramanen da egiteko 
hori guztia praktikara? Nola iritsiko da ikasgeletara? Beste inolako 
laguntzarik gabe, irakasleen esku utziko da? Pentsatzekoa  da 
irakasleok de facto berdintasun ikuspegia dugula? Irakasle izateari 
egiteko berri bat gehituko zaio? Transbertsal hitzak ikuspegia 
ikasgai guztietara iritsiko dela esan nahi baitu, baina esatea bat da 

eta egitea beste bat. Nik nahiago 
nuke praktikan ikuspegi hori 
garatu behar baldin bada, 
transbertsal hitzaren ordez 
blaitu (melatu) hitza erabiltzea, 
norbaitek egin behar baitu 
blaitze ekintza, alegia, eragileak 
egon behar direla, izan 
irakasleak izan beste eragile 

batzuk, eta horrek eragileak generoen arteko berdintasun 
ikuspegiaz blaituta egotea eskatzen du. 

Bestea, Herritartasun aktibo, kritiko eta globalerako hezkuntza 
ikasgai "berri" moduan dator, bai Lehen Hezkuntzan, bai Bigarren 
Hezkuntzan errotzekoa. Ikasgai hori nola egituratuko den eta zein 
eduki izanen dituen oinarrizkoa izan beharko luke herritar gisa 
behar dugun kultura politikoa eskuratze aldera. Ez dakit 
horrelakorik aurreikusia egonen den. Niri gogoeta hauekin batera 
burura etortzen zait Saizarbitoriaren esaldi hau (ez dakit zerbait 
ikustekoa duen, baina tira): Estiloa izateko edukazioa behar da izan. 
Eskoletan edukazioa ematen ez delarik, ezin ba estilorik eman. 

Hezkuntzaz eta edukazioaz

ASTEKOA

YOLANDA OLASAGARRE

DENBORAK ERAKUTSIKO 
DU LEGE HONEN 
PROPOSAMENAK ETA 
HELBURUAK PRAKTIKAN 
NOLA GAUZATU DIREN 

SAKANAKO ANITZARTEAN 
KULTURARTEKOTASUN ZERBITZUA

COVID-ak  ere ez gaitu 
berdindu. Eragin latzak ditu 
mundu mailan.  Munduko alde 
honetan jaiotako batzuek 
jarraitzen dugu lanean eta 
ongizateari eusten. Askok 
berriz, lana galtzearekin batera 
makina bat aukera eta 
eskubide galdu dituzte. 
Munduaren beste aldean jaio 
direnek ordea, egoera askoz ere 
latzagoa zuten COVID-a baino 
lehen, eta ondoren gehiago. 

Migratzea eskubide 
unibertsala da. Azken egunotan 
milaka gizaki iristen ari da 
Kanarietara bizitza salbatu 
nahirik. Egiteko duina ezta? Zer 
egingo genuke guk? Iritsieraren 
kopuruak “larritzen” gaitu, 
komunikabideen eragin ezkor 

premeditatuari esker. Eta 
bidean hildako milakakoak? 
Zergatik ez dira inon aipatzen? 
Gehiago:  itolarrian dagoena 
salbatzea ere debekatzen ari da 
gezurrezko Europa 
“demokratiko”? hau, eta 
berdin-berdin geratzen gara. 

COVID-ak eragin asko du, 
elkartasunarekiko ere bai. 
Kikildu, isildu gaitu injustizien 
aurrean, eskubideak 
urratuagatik etxean dihardugu. 
Baten bat pozik egonen da.

Bitartean, herritarrok, elkar 
“joka” hastetik hurbil  gaude. 
Eskuin muturraren mezu 
faxista, aporofobo, arrazista, 
kriminalizatzailea isilean 
sartzen ari zaigu barru-
barrura. Prest gaude gu baino 
okerrago daudenak guretik 
bidaltzeko, berdin da nora; ez 

ordea, honen azken 
erantzukizuna duen 
boteredunari bere egitekoa 
egin dezan aldarrikatzeko. 

Ez ditugu gurekin nahi, 
baina bai guk nahi ez ditugun 
lanak egiteko. Jabetzen al gara 
migratuek gure ongizatean 
eragin zuzena dutela? Haien 
bizi baldintza kaxkarrei esker 
jarrai dezakegula gure 
ongizatean?

Migratzailea bere egoeraren 
biktima da, ez erruduna. Eta 
zer da iritsiera bide berriak 
sortu eta makina bat dirutza 
lapurtzen dieten mafiez? Ezer 
ere ez? Zertarako balioko du 
Marlaska Marokora joateak? 
Migrazio krisiari irtenbide 
bila? Krisia ez ote da 
Europarena? Agintean dauden 
lapur inkonpetenteena?

Jabetuko ote gara? Herriak 
soilik salbatuko du herria. 
Agian bihar gu gara 
migratzaile. Zer, orduan?

Jabetuko ote gara?

HARA ZER DIEN

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). GUAIXEk 
eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. 
Gutunak asteazkena 10:00ak baino lehen bidali beharko dira erredakziora. 
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, NA zenbakia, 
herria eta harremanetarako telefonoa.  
Gutuna helarazteko bideak: Foru plaza, 23 - 1., 31800 Altsasu / gutunak@guaixe.eus

OBJEKTIBOTIK
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EGUN ON SAKANA
Goizero 10:00-12 :00

Errepikapena 14 :00-16 :00
web bidez: www.guaixe.eus

SAKANA
Hondakinak Prebenitzeko Euro-
pako Astea da honakoa eta Saka-
nako Mankomunitateak harekin 
bat egin du, "jakinik hondakin 
onena sortzen ez dena dela". Hori 
dela eta hainbat jarduera antola-
tu ditu. Aurreko urteetan bezala, 
Mank-eko Hondakin Kudeaketa 
Zerbitzuak eta Batuta Sakana 
elkarteak Kafe Konpondu jardue-
ra eskaini du. Topaketa horien 
bidez sakandarrei etxetresna 
txikiak, jostailuak, aulkiak eta 
bestelakoak konpondu eta kon-
pontzen ikasteko aukera ematen 
zaie. Hala, hondakinak bihur 
zitezkeen gauza horiei bizi berri 
bat eman ahal izateko, eta, ondo-
rioz hondakin kopurua murriz-
teko. Irurtzun, Izurdiaga, Etxarren 
eta Urdiaindik pasa ondoren, 
ostiralean, 17:30etik 19:30era, Ba-
kaikuko udaletxeko goiko aretoan 
izanen da.

Tamaina handikoak
Mank-eko Hondakin Kudeaketa 
Zerbitzutik azaldu dutenez, ta-
maina handiko hondakinak 
(altzariak, etxetresna elektrikoak 
edo tresna elektronikoak) egoki 
kudeatu behar dira eta "inolaz 
ere ez dira kalean edo ingurune 
naturaletan utzi behar". Horre-
gatik, Nafarroako Gobernuare-
kin eta Nafarroako Hondakinen 
Partzuergoarekin batera Ez utzi 
botata, jarri amaiera polita kon-
tzientziazio kanpaina martxan 
jarri dute. Edo bestela esanda, 
"gure etxeak berrerabilgarriak 
izan daitezkeen lehengaiak sor-
tzen dituen fabrika izan daiteke 
eta gu zirkulu ekonomiaren 
motor bihurtu gaitezke tamaina 
handiko hondakin horiek egoki 
kudeatuta". 

Sakanan tamaina handiko hon-
dakin horiek etxetik kentzeko 
bi bide daude. Alde batetik, Emau-
seko Trapuketarien atez ateko 
bilketa zerbitzua dago. Horreta-
rako, 948 46 48 67 zenbakira hots 
egin edota info@sakana-mank.

eus helbidera idatzi daiteke. Hi-
tzordua lotu eta etxetik pasako 
dira. Bestetik, Sakanako Man-
komunitatearen Garbigune Fin-
koen Sarera eraman daitezke 
tamaina handiko hondakin ho-
riek: Arbizuko kudeaketa gune-
ra edo Altsasuko Otain berriki 
zabaldu den garbigunera. Biak 
astelehenetik ostiralera 9:00eta-
tik 14:30etara irekita daude. 
Mank-etik jakinarazi dutenez, 
"garbiguneetara zerbait ekartze-
ra etortzen den edonork pape-
rezko poltsa berrerabilgarria eta 

musuko berrerabilgarria jaso-
tzeko aukera izanen du". 

Gehiago
Mank-etik jakinarazi dutenez, 
aurki herrietako egoitza publi-
koetan (udaletxeak, liburutegiak, 
osasun etxeak, kultur etxeak…) 
gehiegizko publizitatea jasotzea 
ekiditeko eta paperaren xahuke-
tari kontra egiteko, "publizitate-
rik ez" jartzen duen pegatinak 
eskuragai izanen dira, edonork 
bere postontzian jar dezan. Ho-
rretaz aparte, Hondakinen Ku-
deaketa Zerbitzua arropa trukeak 
herriz herri egiteko lanetan 
dabil. Arropa bilduko da eta tru-
kean puntuak lortu. Pilatutako 
puntu horiekin eraman diren 
beste arropa batzuk eskuratu 
ahal izanen dira. Truke horien 
berri aurrerago emanen dute.

Bestetik, Mank-ek jakinarazi 
du garbiguneetan egoera onean 
dagoen pintura jasotzen dela. 
Hori dela eta, hemendik aurre-
ra pintura kopuru handiari 
berrerabilera bat eman nahian, 
pintura hori gorde eginen da 
eta Sakanako edozein zerbitzu 
publikok (ikastetxeek, udalek, 
eta abar) erabiltzeko aukera 
izanen du.

Etxetresnak tokiz kanpo utzita ez dira behar bezala birziklatzen. ARTXIBOA

Hondakin Prebentziorako 
Europako Astearekin bat 
Kafe Konpondu jarduerak egiten ari dira, garbigune berria zabaldu da Altsasun eta 
garbiguneetara zerbait eramatera doazenek paperezko poltsa berrerabilgarria eta 
musukoa jasoko dute 

Josefina Arregi klinikak haus-
kortasun sindromea goiz detek-
tatzeko eta horretan esku har-
tzeko programa pilotua martxan 
jarri du. Klinikaren programa 
berriak faktore prebentiboa ikus-
pegi multidimentsionaletik har-
tzen du, paziente helduek demen-
tzia izan edo ez. Programa be-
rriaren helburua da adinekoen 
artean mendekotasuna eragin 
dezaketen egoera ezgaitzaileak 
garaiz detektatzea. Hau da, ero-
rikoak izateko arriskua murriz-
ten laguntzea, eta adineko helduek 
bizi kalitatea hobetzea eta beren 
etxeetan ahalik eta denbora 
gehien egotea, egoitzetan insti-
tuzionalizatzea atzeratuz edo 
saihestuz.

Programa garatzeko platafor-
ma digitala garatu dute Josefina 
Arregi klinikan. Han mediku 
taldeak hautatutako proba guztiak 
batu dituzte, jasotako informazioa 
errazago baloratu eta kudeatu 
ahal izateko. Gainera, platafor-
mari esker, pazienteek eta haien 
familiek etxean bertan egin di-
tzakete azaldutako testen zati 
handi bat. Ondoren horiek me-
diku taldeak kontsultan eginen 
dituen balorazio eta neurketa 
teknikoekin osatuko dira. Izan 
ere, Josefina Arregi klinikak 
programa hori garatzeko gune 
bat propio prestatu du Iruñerri-
ko egoitza berrian. 

Hauskortasun 
sindromeari buruzko 
programa sortu dute

Nafarroako Gobernuaren Gaz-
teriaren Institutuak 2020ko Gaz-
teriaren Sariak banatu ditu. Hiru 
sari dira, eta Entitatearen Saria 
Sakanan abiarazi zen Gozamenez 
sexualitate eta gazteria progra-
mak jaso du. Bestalde, Altsasuko 
Udaleko Gazteria Zerbitzuak 
aipamen berezia jaso du, aurten 
25 urte bete dituelako.

2020an, duela 20 urte abiatu 
zen Gozamenez programa, Na-
farroan, eta 2001 urtetik martxan 
da Sakanan (www.gozamenez.
com). Sexualitateari eta gazte-
riari buruzko programa komu-
nitarioa da, eta zenbait elkarte 
eta erakundek sustatu zuten, 
gazteen sexualitatea ikuspegi 
positibo, adeitsu, plural eta abe-
rasgarri batetik lantzeko helbu-
ruarekin. Gozamenezek sexua-
litatearen hainbat alderdiri 
buruzko hausnarketa eta ezta-
baida sustatu nahi du gazteen 
artean eta gazteen eta haien bi-
tartekarien artean –familia, 
ikastetxea, komunikabideak…–. 
Horretarako makina bat tailer, 
ikastaro eta ekimen burutu dira 
Sakanan programa guztiz erro-
tuta dago. Bada, Gozamenez 
programak Nafarroako Gober-
nuko Gazteriaren Institutuaren 
aitortza jaso du, 2020 Entitatearen 
Gazteria Saria hain zuzen ere. 
Egun 31 herri eta ibarretan ga-
ratzen da Gozamenez. 

Gazteriaren Sarietako 
Entitatearen Saria 
Gozamenezendako

Etxarri Aranazko Udalak 
Zumurdiñeta industrialdean 
partzela bat saldu du eta 
56.300 euro eskuratu ditu. 
Bestalde, Altsasuko Udalak  
202.024 euroko sarrera 
izan du lau baso 
aprobetxamendu enkante 
bidez saldu ondoren. 
Azkenik, Olatzagutiko 
Udalak bargan saldutako bi 
baso aprobetxamendurekin 
107.262 euro jaso ditu. 

Enkanteak
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Zenbat gara?
Euskaraldiko kantuak egiten duen galderetako bat da. 

Astearte gauerdian itxi zen euskararen erabilera handitzeko 
ariketa sozialean izena emateko epea. 2.171 sakandarrek eman 

dute izena, aurreko edizioan baino 438 gutxiagok (%16,79ko jaitsiera). 
Hala ere, Euskaraldian parte hatzen dutenak sakandarren %10,75 dira. Ekitaldi 

oso gutxik lortzen dute halako parte hartzea ibarrean. 
Izen emate garaian Sakanako 16 Euskaraldia batzordeek sumatzen zuten lehen 

edizioko kopuruen azpitik zebiltzala. Baina parte hartzearen jaitsieran zerikusi handiena 
pandemiak izan du, Euskaraldia baldintzatu du. Elkarrengandik urrundu gara, talde txikitan 

elkartzen gara, klase guztietako ekitaldiak bertan behera gelditu edo egokitu dira. Komunita-
teak ez daude trinkotuta. Eta, zailtasunak-zailtasun, herrietako batzordeek ahalegin handia 

egin dute sakandarrengana iristeko eta aktibatzeko. Egoera dena izanda, lortutakoa kontuan 
hartzeko modukoa da. 

Aurrekoan bezala Euskaraldiak kalean ikusgarritasuna lortzea zailagoa izan da aurretik, eta 
orain. Nahiz eta kalera aterata txapak ikusten diren. Aurrez aurreko topaketak izaten dira, eta 
aurrekoan bezala, sorpresa ederrak opatzen dira, ezustean halakok euskara ulertzen edo hitz 

egiten duelako. Harremanak baldintzatuta eta mugatuta daude bai, baina telefonoz, sare 
sozialen, bideo deien eta abarren bidez komunikatzen segitzen dugu. Euskaraldian horietan 

zentratu behar da aurten, horiek euskaraz egitea tokatzen da. Ohitura aldatu eta hala 
segitzeko. 

Bi mila pertsonatik gorako parte hartzea oinarri sendoa da. Sakandarrek badute 
gogoa, eta beharra sentitzen dute, bere hizkuntza ohiturak aldatzeko, euskara 
erdigunean jartzeko. Euskaraldia egiten ari da Sakanan, ez soilik 2.171 horiek. 
Txapa janzteak eragin biderkatzailea baitu. Euskaraldiak hizkuntza ohituretan 

eragiteaz aparte, parte hartu edo ez, norberaren hizkuntza ohituren 
inguruan pentsatzera bulkatzen du. Euskararendako arnasaldi 

handi bat da garai hau. Hitzak, esaldiak, esaera zaharrak, 
txisteak, pozak, penak, amorruak… ohiturak aldatu 

eta denak euskaraz emateko garaia da. 

Rolak
Lehenengo edizioan bezala, oraingoan ere, 

izena eman duten bostetik lauk ahobizi rola hartu 
du (1.760 sakandar, parte hartzaileen %81,07, 1,57 
puntu gehiago). Belarriprestak, berriz, 411 izan dira  

(%18,93). Euskaraldian parte hartzeko ezinbesteko baldintza da 
euskara ulertzea. Beraz, nahi eta nahiez, parte hartzaile guztiak 

belarriprest dira. Oinarri horrekin, hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketan 
jarrera lasaiagoa edo ausartagoa hartu daiteke, belarriprest edo ahobizi. 
Eta, hala ere, izen-emate batzuk ikustean zalantza sortzen da: jendeak 
rolak ulertu ditu? Badaki ahobizik eta belarriprestek ez dutela loturarik 
euskararen ezagutzarekin? Euskara asko edo gutxi jakin, horrek ez du 

zerikusirik rolekin. Belarriprest edo ahobizi txapa janzten dutenek euskara 
erabiltzerakoan jarrera bat hartzen dute. Hori argitzea da egitekoetako bat. 

Eta rola aukeratzerakoan zintzoa izatea ere. 
Hala ere, ahobizi eta belarriprest jarrerak hartuta bi mila pasa sakan-
dar euskarazko espazioak zabaltzen ari dira etxean, lagun artean, 

parte hartzen duten entitateetan… Guztiak, belarriprest edo ahobizi 
txapak soinean, euskararen, komunitatearen alde ari dira. Ilusioz. 

Euskaraz hitz eginez, elkarrizketa elebidunak izanik, komuni-
tate guztiaren etorkizuna lantzen ari dira.Txapa jantzita 

elkar ikusteak poz txikiak sortzen ditu, euskararen 
sua bizitzeko ezinbestekoak diren ilusio 

garrak dira. Euskaralditik kanpo 
segida duen ariketa. 

Errepikatze 
tasa 

Euskaraldia ariketa guztiz berria zen 
2018an. Orduan parte hartu zutenen %74,99 
(1.628 sakandarrek) berriro eman dute izena 

Euskaraldian eta hizkuntza ohiturak aldatzeko 
ariketan parte hartzen ari dira. Lehen edizioaren 
positibitate eta baikortasun olatua ikusita izena 

ematera animatu diren sakandarren %25,01 
estreinakoz parte hartzen ari dira ariketan. 2018an 

16 urte ez zituztelako edota ariketa ezagutu 
ondoren izena ematea erabaki dutenak. 

Bestalde, izan da ere aurreneko Euskaral-
dian parte hartu eta txapa etxean 
zuenez, izena eman ez duenik. 

Generoa
Aurreko Euskaraldiko joera 

berretsi da, emakumezkoek gizonez-
koek baino gehiago parte hartzen dute 

hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketan. Izena 
emandako sakandarren %62,74 emakumezkoak dira 

(1.362, aurrekoan baino 2,57 puntu gehiago). Gizonezkoen 
parte hartzea % 36,67 da (796, 1,11 puntu gutxiago). Ez 

binarioak berri %0,78 dira (17, 0,25 puntu gehiago). 
Genero banaketa hain nabarmen hori ez da soilik Euskaral-

dian gertatzen. Euskaltegietako izen emateetan eta, orokorrean, 
kultur ekitaldi edo ekimen guztietan, gizonezkoek gutxiago parte 

hartzen dute. Euskara feminizatuta dago? Indarrean dagoen 
maskulinitate ereduak ez du hizkuntzarendako tokirik uzten? 
Utzikeria da?… Galdera asko sortzen dituen gaia da, lehen 

edizioaren ondoren identifikatu zena. Hala laburbildu 
zuen Kike Amonarrizek otsailaren 14an Altsasun eman 

zuen hitzaldian: "testosterona arazo bat dugu!" 
Euskarak aurrera eginen badu, gizonezkoen 

konplizitatea eta parte hartzea 
ezinbestekoa izanen da. 

Ariguneak 
Aurtengo edizioko berritasuna dira euskaraz lasai 
hitz egiteko espazioena, ariguneak. Sakanako 119 

entitatek eman dute izena (labur.eus/SakanakoAriguneak) eta, 
guztira, 371 arigune sortu dira. Haietatik 182 barne arigune dira, 

hau da, entitate barruan hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa egite ari 
dira. Eta gainontzeko 189ak kanpo arigune dira. Haietara joaten diren 

sakandarrak badakite euskarazko arreta jasoko dutela. 
Harreman sozialak mugatuta izanik, arigune gisa izena emandako establezi-
mendu askok jendaurreko harrerarik ez dute, edo mugatua dute. Ingurune 

digitala erabiltzen dutenak errazago izanen dute. Baita lantokietan sortutako 
barne ariguneek ere. Merkataritzako kanpo ariguneak ere martxan dira, bai 

Euskaraldia berriak etorriko dira eta haietan ere ariguneak egonen dira. 
Entitateek eta erakundeek denbora dute hausnartzeko eta beraien erakundeetan 

hizkuntzaren normalizaziorako pausoak emateko. Eta jakinik zer diren kanpo 
eta barne ariguneek, gaurtik pausoak emateko garaia da. Horrela, hurrengo 

Euskaraldirako lankide, langile, elkartekide, bazkide, arduradun, agintari 
eta abarren hausnarketak eta konplizitateak lortu eta euskarari bide 
berriak zabalduko dizkiogu kultur, kirol edota gastronomia elkarteetan, 

lantegietan, merkataritzan, ostalaritzan edota administrazioan. 
Euskararen alde jokatzeko garaia da, euskaldunen 

aldeko politikak sustatzeko eta herritarren 
hizkuntza eskubideak bermatzeko.

Euskara erdigunean jartzeko 
ariketa soziala 
Euskaraldiak hizkuntza ohiturak aldatzeko aukera eman 
nahi du. Eta edizio honetako zifra batzuk baditugu

Alfredo Alvaro Igoa SAKANA
Euskaraz bizi nahi duten herri-
tarrak kalean aktibatuta ditugu, 
belarriprest eta ahobizi txapa 
jarrita. Euskara gehiago, gehia-
gotan eta gehiagorekin hitz egin 
nahi dute eta jarrera horrekin 

esnatzen dira egunero. Euska-
raldian baikaude. 15 egunez eus-
kara hutsean bizi edo horretan 
ahalegina egiteko ariketa martxan 
da. Ariguneak horretan ere la-
guntzaile dira. Sakanan baditu-
gu batekoak eta bestekoak. 
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SAKANA
Aurtengoa COVID-19n gaitzak 
markatutako urtea da. Eta tes-
tuinguru horrek markatu ditu 
aurten sortu diren Sakana Sariak 
ere. Dozena bat proposamen jaso 
ziren sarituak izateko. Baina 
pandemiaren lehen olatuan egin-
dako lana kontuan izan zuen 
epaimahaiak saria banatzera-
koan. Alde batetik, Sakana Maker 

ekimena, auzolanean COVID-
19aren kontrako babes ekipa-
menduak egin zituzten eta haiek 
osasungintzan eta merkataritzan 
oinarrizko zerbitzuetan aritu 
zirenei eskaini zizkieten. Beste-
tik, Sakanako Jostunak, 59 bo-
luntarioz osatutako sarea da eta 
Nafarroako Osasun Zerbitzua-
rendako arropak eta beharrezko 
elementuak josi zituzten. 

Sari banaketa Altsasuko Iortia 
kultur gunean egin zen atzo arra-
tsaldean. Sarituek ibarreko os-
pakizunetan ardoa banatzeko 
erabiltzen diren taza edo katilu 
horien errepikak jaso zituzten 
oroigarri gisa. Antolatzaileen 
iritziz, "festa giroko elementu 
tradizional horrek balio sinbo-
liko handia du, batzen gaituena 
ospatzeko erabiltzen da katilua. 

Elkartzeko aitzakia da, eta aldi 
berean, elkarrekin egotea ospa-
tzeko balio du katiluak". 

Hainbat herritarrek eta eragi-
lek Sakana Sarietarako 12 hau-
tagai proposatu zituzten. Epai-
mahaiko kideek "guztien ekar-
pena gogo biziz" eskertu zuten. 
Sariketako epaileek jakinarazi 
zutenez, "ez da batere erraza izan 
irabazleak aukeratzea, hautagai 
oso sendoak zeudelako". Esan 
bezala, sarituak aukeratzeko 
garaian pandemian egindako 
lanari "arreta berezia eskaini" 
zioten epaileek. 

Segida
Sakanako Sozioekonomia Beha-
tokiak ekimena sariketa, eta 
bere helburua da "ibarrean gi-
zarte, ingurumen edo ekonomia 
eragin positiboa izan duen era-
kunde edo ekimen kolektiboei 
aitortza egitea, irabazi asmoa 
izan edo ez kontuan hartu gabe". 
Horretarako hiru balio izan dira 
kontuan saria banatzerakoan: 
dinamismoa eta erresilientzia 
gaitasuna oraingo eta etorkizu-
neko erronkei aurre egiteko; 
aniztasuna, aberastasun kolek-
tibo gisa ikustea, eta, azkenik, 
elkartasuna eta onura komuna 
bilatzea komunitatearen beha-
rrak lehenetsiz.

Behatokiko kideek "aurtengo 
harrera ona ikusita", aurreratu 
dute Sakana Sariak urtero ba-
natzea dela haien nahia: "sakan-
darrek duten ekimena aitortzea 
garrantzitsua baita. Filosofia 
parte hartzaile eta zabal batekin, 
babestu nahi ditugu komunala-
ren eta bizitza kolektiboaren alde 
lan egiten duten proiektuak eta 
pertsonak". Heldu den urtean 
baldintzak beste batzuk badira, 
sariketa "ospakizun modura eta 
sakandarren parte hartzearekin" 
izatea nahiko lukete. 

Jostunek eta makerrek jaso dute Sakana Saria. ARTXIBOA

Sakana Saria elkartasun 
auzolanak jaso du
Jostunek eta makerrek jaso dute estreinako Sakana Saria. Aurrenek 10.000 bat bata 
josi zituzten osasun zerbitzuarendako; hurrenek, 3D inprimagailuak erabiliz, hainbat 
establezimendutan banatu ziren aurpegi babesgarriak eta beste egin zituzten 

• Aitziber Elkartea.
• Amarauna.
• Sakana Harrera Harana.
• Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuetako  
etxez-etxeko zerbitzua.

• KudeaGO.
• Arkatz liburu denda.
• Gogor.
• Txingurriye elkartea
• Oinarrizko komertzioa. 
• Mankomunitateko 

oinarrizko zerbitzuak. 

Beste 
hautagaiak

• David Oroz (Sakanako 
Mankomunitateko 
lehendakaria).

• Javier Ollo (Altsasuko 
alkatea eta Burundako 
ordezkaria).

• Patxi Xabier Razkin 
(Lakuntzako alkatea eta 
Aranazko ordezkaria).

• Ainhoa Beraza (Irañetako 
alkatea eta Arakilgo 
ordezkaria).

• Javier Artetxe (Sakanako 
Enpresarien Elkartea).

• Ainhoa Alvarez 
(Sakanako dendari eta 
ostalarien elkartea).

• Aritz Ganboa (Belardi 
ekoizleen elkartea).

• Alfonso Nuin (Bidelagun 
turismo elkarteko 
ordezkaria).

• Iñaki Mundiñano (Guaixe 
fundazioa).

Epaimahaiko 
kideak

Nafarroako Osasun Plataformak 
eta Euskal Herriko Eskubide 
Sozialen Kartak manifestazioa 
deitu dute bihar, 17:30ean, Iruñe-
ko autobus geltoki zaharretik 
abiatuta. Haren helburua da 
arduradun politikoei eskatzea 
Nafarroako aurrekontuetan diru 
gehiago bidera dezatela zerbitzu 
publikoetara, eta, zehazki, osasun 
zerbitzuetara. 

Lehen arretako 
osasun zerbitzuak 
indartzeko eskaera
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SAKANA
Altsasuko mugimendu feminis-
tako kideek "kapitalismo hete-
ropatriarkalak emakumeengan 
eragiten duen indarkeriaz naz-
katuta" daudela jakinarazi zuten. 

Eta hainbat indarkeria mota 
zerrendatu zituzten: "eraso eta 
indarkeria matxista; COVID-aren 
eraginez hartutako neurriekin 
familia tradizional eta nuklearra 
indartzea, bakartzea, beldurra 
eta ezkutuan geratzen diren bio-
lentziak gogortzea ekarri du; 
gizarte heteropatriarkalak dituen 
egiturazko indarkeriak, gizartean 
errotuta daudenak eta emaku-
mezkoen gorputzak, bizitzak, 
izateak eta lurraldeak zeharka-
tzen dituenak espazio gehiegitan 
eta indarkeria fisikoa eta sexua-
la".  Ziurtatu zutenez, "ekonomia, 
politika eta lege botereek eta 
masa hedabideek patriarkatuaren 
indarkeria bulkatu, birproduzi-
tu eta sustengatzen dute". 

Aske izateko 
Altsasuko mugimendu feminis-
tak emakumeen arteko sareak 
aldarrikatu ditu haiekiko indar-
keriarekin bukatzeko eta, atzera 
ere, autodefentsa feminista al-
darrikatu du. Horrekin batera, 
"emakumezkoak aske izateko" 
bost arlotan eragitea beharrez-
kotzat jo du. Lehenik, "justizia 
eredua birpentsatzea" eskatu 
dute, "arreta erasoa jasan dutenen 
erreparazioan eta babesean jar-
tzeko". Justizia feministarekin 
batera prebentzio arloan lan 
egitea aldarrikatu dute: "jendar-
te feminista lortzeko, hezkuntzan 
eta profesionalen prestakuntzan 
inbertitu behar da". 

Emakumezkoak aske izateko 
baliabideak ere eskatu dituzte 
feministek: "indarkeria jasaten 
dugun emakumeok doako, kali-
tatezko eta unibertsala den gi-

zarte, psikologia eta lege lagun-
tza behar dugu, epaitegian sala-
keta jarri edo ez erabakitzeko". 
Aldi berean, polizia ereduarekin 
kritiko azaldu ziren. "Segurtasun 
indarrek gorpuzten duten mas-
kulinitate ereduak eta irauna-
razten duen menderatze sistema 
berberak kolpatzen gaitu ema-
kumezkook, polizia kontrol me-
kanismoek gure askatasuna 
mugatzen dute. Egungo segur-
tasun ereduak ez gaitu aske sen-
tiarazten, alderantziz, are gehia-
go biktimizatzen gaitu". Azkenik, 
gizonezkoak ardurak hartzera 
deitu dituzte: "konplizitate pa-
triarkalarekin apurtu eta indar-
keria matxistan duten erantzu-
kizunez ohartzen diren gizonez-
koak behar ditugu aske izateko, 
beraien inguru hurbilean alda-
ketak egiten dituztenak".

"Emakumezko langileon 
antolakuntzara" deia
Lakuntzako Gazte Asanbladak 
(LAGA) deituta egin zen kon-
tzentrazioa plazan. Gazte era-
kundeko kideek azaldu dutenez, 
indarkeria mota hori "gizarte 
burgesa ezaugarritzen duen egi-
turazko biolentziaren baitan 
kokatzen da". Eta gaineratu zu-
tenez, "emakumezko langileok 
subjektu  debaluatu garen hei-
nean, babesgabetasun egoera 
handiagoan gaude". 

LAGAko kideen iritziz pande-
miaren testuinguruan "emakume 
langileon gaineko indarkeria 
modu esanguratsuan handitu 
da". Eta gogorarazi zuten konfi-

namenduan emakumezkoak haien 
erasotzaileekin etxean egon zi-
rela edota paperik gabe etxeetan 
lanean dauden emakumezkoen 
lan baldintzak okertu zirela. LA-
GAko kideen iritziz, "genero 
indarkeria klase dominatzaileak 
erabiltzen dituen mekanismoe-
tako bat da sistema zapaltzailea 
betikotzeko". Horregatik dei egin 
zuten "burgesiak erabiltzen dituen 
hainbat tresna eta figura borro-
katzera, nahitaezkoa da". Eta 
hiru eremu aipatu zituzten: lan 
arloa, festa giroko erasoak eta 
lana opatzeko hipersexualizatu 
beharra. 

Lakuntzako Gazte Asanbladak 
"klase batasunera" deitu du, 
"harreman eredu kapitalistak 
gainditu eta berdintasunean 
oinarrituko den harreman ere-
du propioa garatzeko prozesua 
abiatuz". Emakumezkoei bur-
gesiaren kontrako eta sozialis-
moaren aldeko prozesura batze-
ko deia egin zieten.

Ikastetxeetan 
Ikasle Abertzaleak deituta kon-
tzentrazioak egin ziren Andra 
Mari ikastolan eta Altsasu ins-
titutuan. Azaldu zutenez, "indar-
keria matxista egiturazko indar-
keria da, fenomeno sistemiko 
gisa ulertu behar dena. Fenome-
no horren azken helburua da 
botere burgesaren egitura man-
tentzea, emakumezkoa subjektu 
debaluatu izateko baldintzak 
jarriz". Gaztigatu zutenez, "ka-
pitalismoan hezkuntza institu-
zioak garrantzia handia du, 
ikasle otzanak sortzeaz aparte, 
lan merkatuaren beharretara 
egokitzen diren ikasle prototipo 
zehatzak sortzen ditu. Horreta-
rako, etorkizunean lan merkatuan 
txertatuak izanen diren zapal-
dutako subjektibitateak sortzea 
beharrezkoa zaio". 

Sexu indarkeria 
begiz jota

"KONPLIZITATE 
PATRIARKALAREKIN 
APURTUKO DUTEN 
GIZONEZKOAK BEHAR 
DITUGU ASKE IZATEKO"

Emakumeenganako indarkeriaren kontrako egunean, herenegun, hura salatzeko 
kontzentrazioak egin ziren Irurtzunen, Irañetan, Lakuntzan, Arbizun eta Altsasun. 
Emakumezkoak aske bizitzeko aldarrikapena zabaldu zen haietan

IRURTZUN

IRAÑETA

LAKUNTZA

ARBIZU

ALTSASU
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OSTIRALA 27
BAKAIKU Kafe konpondu 2020.
17:30etik 19:30era, udaletxeko 
goiko aretoan. 

ALTSASU Gazte agenda: 

Sexgunea. 
Doakoa eta konfidentziala. 
17:30ean, Intxostiapunta gazte 
gunean.  

UHARTE ARAKIL Emakumeen 
aurkako indarkeriaren kontrako 

eguna. Sorgin ehiza eta 
emakume gaiztoaren mitoa 
deseraikitzen hitzaldia Amaia 
Nausiarekin. 
19:00etan, Alhondegian. 

ETXARRI ARANATZ Tartean 
teatro konpainiaren  
Ez Dok Ero antzezlanaren 
emanaldia. 
19:00etan, kultur etxean. 

ALTSASU Azken ostirala. 
Euskal presoak, Euskal Herrria 
elkarretaratzea. 
Sarek deitutako elkarretaratzea. 
19:00etan, udaletxearen parean. 

OLAZTI El Sevillaren La vida 
es Rocanroll ikuskizunaren 
emanaldia. 
19:00etan, kultur etxean. 

SAKANA Irurtzun, Lakuntza, 
Arbizu eta Etxarri Aranatz. 
Azken ostirala: Euskal  
presoak, Euskal Herrira 
elkarretaratzeak. 
20:00etan, plazan. 

ALTSASU Altsasukoak aske 
elkarretaratzea. 
20:00etan, udaletxearen parean.

LARUNBATA 28
IRURTZUN Orritz Iskidi 
dantza taldearen Udazkeneko 
jaialdia: Dantza oinarria da 
dokumentalaren emanaldia.
17:00etan eta 19:00etan, kultur 
etxean. 

OLAZTI Gazte agenda: Serigrafia. 
18:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

LAKUNTZA Pasaiako Badia 
dokumentalaren proiekzioa 
Xabier Otamendirekin. 
19:00etan, kultur etxean. 

BAKAIKU Trikidantz taldearen 
kontzertua. Bizitzaz goxatu 
disko berriaren aurkezpena. 
19:00etan, frontoian. 

ALTSASU Yllanaren Mestrissimo 
ikuskizunaren emanaldia. 
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

IGANDEA 29
ARAKIL Aralar zaindu dezagun 
Gasbidea hemendik ez. Gure 
altxorrak ezagutzeko Mendi 
Ibilaldia: Madotz - Oderitz - 
Mendukilo. 
10:00etan, Madotzetik.

ALTSASU Euskaraldiaren 
doinuak: Burundar Txistulariak 
taldearen, Zangitu fanfarrearen 
eta trikitilarien kalejirak. 
Amaitzeko, Altsasuko Bertso 
Eskola. 
12:00etatik 13:30era, herrian 
barna Foru plazan bukatzen. 

LAKUNTZA Euskaraldia: …
nahi dugu Hitz eta jolas Bertso 
saio tematikoa. Bertsolariak: 
Erika Lagoma eta Julio Soto. Gai 
jartzailea: Imanol Artola 'Felix'. 
12:30ean, kultur etxean. 

ARBIZU Bizitza, zaintza eta 
zerbitzu publikoak lelopean 
giza kate ibiltaria. 
13:00etan, medikuaren 
kontsultatik abiatuta. 

ALTSASU Euskal presoak, 
Euskal Herrira elkarretaratzea. 
20:00etan, plazan. 

ASTELEHENA 30
ALTSASU Pentsio duinen aldeko 
kontzentrazioa. 
12:00etan,  Zumalakarregi plazan. 

ASTEARTEA 1
ALTSASU Euskaraldia: 
Xabier Artiedaren Txor Txor 
bakarrizketa umoretsua. 
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

ASTEAZKENA 2
ETXARRI ARANATZ ETA 
ALTSASU Osasun etxea 
zaindu! Nafarroako Osasun 
Plataformaren elkarretaratzea. 
11:00etan, osasun etxearen 
aurrean. 

ETXARRI ARANATZ Olentzero, 
nora zoaz? Oier Araolaza 
antropologoaren hitzaldia. 
Aforo murriztua dagoenez  
aurretik gonbidapena eskatu  
behar da  
berdintasuna@sakana-mank.eus. 
18:00etan, kultur etxean.

OSTEGUNA 3
ETXARRI ARANATZ Etxarri 
Aranazko Abesbatzaren 
50. urteurrena ospatzeko 
erakusketaren irekiera 
ekitaldia. 
17:00etan, Maiza kaleko 60. 
zenbakian.

ALTSASU Jarleku teatro 
konpainiaren Etxerik txikiena 
antzezlana. 
17:00etan, Iortia kultur  
gunean. 

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. Tel.: 948 56 42 75 / kultura@guaixe.eus

ZINEMA
ALTSASU

IORTIA KULTUR GUNEKO
ARETO NAGUSIAN

Eso que tú me das 
gaurkotasunezko film 
dokumentalaren emanaldia
Ostirala 27: 19:00
Igandea 29: 19:30

Stardo eta turbocat familiarteko 
filmaren emanaldia euskaraz
Igandea 29: 17:00

Parasite B&W version 
gaurkotasunezko film 
dokumentalaren emanaldia
Osteguna 3: 19:00

IORTIA KULTUR GUNEKO
ARETO TXIKIAN

Bi urte, lau hilabete eta egun bat 
zineforum film dokumentalaren 
emanaldia
Ostirala 27: 19:00
Igandea 29: 19:40

El palacio ideal 
zineforum film dokumentalaren 
emanaldia
Osteguna 3: 19:00

bazkide zozketa

azaroko sariak

 1. M. Karmen Lopez de Goikoetxea Goikoetxea 
(Urdiain)

2. Unai Bobillo Bravo  (Altsasu)

3. Marta Otxoaerrarte Edorta (Olazti)

4. Idoia Loban Mundiñano (Etxarri A.)

1. Saria:
 Ekainberriko kobazuloak:
 
2 sarrera

Artazako kanpina:
 

%10eko deskontua

lacturale:
 

Esneki lotea

Gaztezulo:
 

3 hilbaetez doan Gaztezulo: 3 hilbaetez doan

 

2., 3. eta 4. sariak:
donostiako aquariuma: 2 sarrera

artazako kanpina:%%%10eko deskontua

lacturale: Esneki lotea

 

saridunak:
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IRAGARKI SAILKATUAK
LEHIAKETA
Nafarroa Saltsa Berdean 
Errezeta lehiaketa: Ero-
si produktuak NNPEK 
sareko denda ekologiko 
batean, prestatu errezeta 
bat, egiozu argazki bat eta 
bidali email bidez cpaen@
cpaen.org helbidera pro-
duktua erosi duzun denda 
adieraziz. Abenduaren 
15ean amaitzen da epea. 
Sariak, zure denda eko-
logikoan gastatzeko: 150 
euro (urrezko errezeta), 
100 euro (zilarrezko erre-
zeta) eta 50 euro (bron-
tzeko errezeta). Non 
erosi ditzakezu osagaiak? 
https://navarraecologica.
org/es/puntos-de-venta 
webgunean agertzen di-
ren dendetan.

Kaixomaitia.eus Konta-
keta Erotikoen Lehiake-
ta: Elkar argitaletxearen 
babesarekin, 18 urtetik 
gora dituzten herritarrek 
hartu ahalko dute parte. 
Lanek 6000 eta 20000 
karaktere bitarteko luzee-
ra artean, euskaraz eta 
argitaratu gabeak. Kaixo-
maitia.eus web orrialdera 
helarazi behar dira (izen 
abizenak, posta elektro-
nikoa eta tfnoa zehaztuz). 
Epea 2020ko abenduaren 
21ean amaitzen da. Ira-
bazleak 1000 euro, biga-
rren sailkatuak 500 euro 
eta hirugarrenak 250 
euro.

Atsotitz argazki Lehia-
keta: parte hartzaileek 
atsotitz bat irudi batean 
txertatuta aurkeztu behar 
dute. Sormena ere landu 
nahi denez, esaera be-
rriak sortzeko aukera 

dago. Gehienez 3 aurkez-
tu daitezke. Abenduaren 
31 baino lehen hona bi-
dali: 656 303 767 edo  . 
Bi taldek bozkatuko dute: 
batetik, irudigintza eta 
euskara arloko 5 epai-
mahaikidez osatutako 
taldeak, eta bestetik nahi 
duten guztiek Telegramen 
talde honetan bozkatzeko 
aukera dute: urtarrilaren 
5etik 31ra. Emaitza otsai-
lean, saria 100 euro. In-
formazio gehiago eta   
antolatzaileen webgunee-
tan.

OHARRAK
Banda zabalari buruzko 
gidaren aurkezpen hi-
tzaldiak: Cederna-Gara-
lurrek Nafarroako Mendial-
deko toki erakundeendako 
eta herritarrendako banda 
zabalari buruzko gida bat 
egin du. Garalurrek gida 
aurkezteko lau hitzaldi 
antolatu ditu, pandemia 
egoeragatik online izanen 
direnak: abenduaren 
10ean,  ostegunean, 
09:30etik 11:00etara edo 
18:00etatik 19:30era; 
abenduaren 15ean, astear-
tean, 09:30etik 11:00eta-
ra eta abenduaren 16an, 
asteazkenean, 18:00etatik 
19:30era. Interesdunek 
ondorengo inprimaki ho-
rren bidez eman dezakete 
izena, linean: https://forms.
gle/t9vF87dfQtsTEp8J9. 
Doakoak dira eta gaztela-
niaz. Lorea Jamar Garalu-
rreko IKT teknikariak mo-
deratuko ditu https://meet.
jit.si/Cederna -Garalur bi-
dez emanen dira saioak.

Eguberritako Aisiaz Blai 
programa: Altsasuko 
Txantxari udal ludoteka 
abenduaren 23, 24, 28, 
28, 30 eta 31n eta ilbel-
tzaren 4, 5, 7 eta 8an 
zabalik izanen da, lana eta 
familia bizitza bateragarri 
egin ahal izateko. Progra-
ma horretan haurrak 
izena eman nahi duten 
gurasoek abenduaren 
1era arte eman daiteke 
izena. 3 eta 12 urte arte-
ko (2008 eta 2017 artean 
jaioak) umeak hartuko 
dituzte. Bi ordutegi daude: 
08:30etik 13:30era eta 
11:00etatik 13:30era. 
Aurreneko ordutegiarekin 
plazak betetzen ez badira 
zabalduko da bigarren 
aukera hori soilik. Izena 
emateko 012 edo 948 012 
012 telefonora hots egin 
edo www.altsasu.eus web 
orrian. Programan onar-
tuak izateko udal ludote-
kak baremazioa du eta 
familia ereduaren arabera 
puntuak ematen dira. 
Matrikula errentaren ara-
bera ordaindu beharko da. 
Pandemiagatik 12 haur 
hartuko dira bakarrik eta 
bi begiralerekin egonen 
dira. Ezarritako osasun 
protokoloa bete beharko 
dute parte hartzaileek.

Intxostiapuntako ordu-
tegiak: Gaztegunea as-
telehenetik ostegunera, 
igande eta jaiegunetan 
17:00etatik 21:00etara, 
ostiral eta larunbatetan 
17:00etatik 22:00etara, 
e k i n t z a  b e r e z i e t a n 
17:00etatik 01:00etara. 
Informazio gunea aste-
lehenet ik  ost i ra lera 
07:30tik 15:00tara eta 
asteazkenetan 07:30tik  
12:00etara eta 17:00eta-
tik 20:00etara. Tfnoak 
948 564 785 / 608 617 
778, intxostiapunta@al-
tsasu.net + gazteria@
altsasu.net.

iragarki@guaixe.eus

www.iragarkilaburrak.eus

948 564 275 

IRAGARKI@GUAIXE.EUS

WWW.GUAIXE.EUS/IRAGARKIAK

• Asteazkeneko 13:00ak arte jasotako 
iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 

• GUAIXEk ez du argitaratzen diren 
iragarkien ondorioz sor daitezkeen 
gorabeheren erantzukizunik.

ORDAINTZEKO ATALAK:

• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
• Lokalak Saldu/Errentan. 
• Irakaskuntza ("partikularrak") eman. 
• Salmentak, erosketak eta trukeak.

• Iragarkiak Guaixe paperean eta  
guaixe.eus-en argitaratuko dira.

• Iragarki laburrak: 3 euro aste 
bakoitzeko  (BEZ barne).

• Epea: aste bereko asteazkeneko 
13:00ra arte.

IRAGARKIA JARTZEKO:

Nabarmendu zure iragarkia
Modulo handia:  

24,20 euro 
948 564 275

· Mattin Sandoval Gonzalez, azaroaren 15ean Irurtzunen
· Oliver Molnar, azaroaren 18an Iturmendin

JAIOTZAK

· Maria Angeles San Roman San Miguel, azaroaren 
21ean Olaztin

HERIOTZAK

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA UDALETAN JASOTZEN 
DA. AGERTU NAHI EZ DUENAK, HAN JAKINARAZI DEZALA.

Irintarrek aspaldi sumatzen zuten Arakil ubeldearen 

ertzean harri lubeta bat egiteko premia. Arakil ibaiak 

herriaren ipar-mendebaldean errebuelta egiten du. 

Euri asko egiten zuenetan ibaia hazi eta herrian han 

zeuden lau etxeren atzeko aldeko lurrak eramaten 

zituen urak. Arriskua ikusita lanak egiten hasi ziren. 

Ordurako Irañetan beste bi harri lubeta eginak zeuden. 

Bata larre bat babesteko eta bestea bide bat babesteko. 

DUELA 25 URTE... 

Harri lubeta berria Irañetan

ESKELAK JARTZEKO: 948 56 42 75
edo eskelak@guaixe.eus

 Eskelen tarifak: 50,82 €   / 96,80€ / 130,68 €
 prezio hauek BEZa barne dute.

 Bazkideek % 10eko deskontua dute.
 Eskelak jasotzeko azken eguna: Osteguna goizeko 11:00k 
baino lehen.
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Maider Betelu ALTSASU / SAKANA
Asteazken arratsaldean 30 gazte 
baino gehiago bildu ziren Dan-
tzalekuko atletismo pistetan. 
Fermin Azkargorta monitoreak 
eta Javi Gasanz, Jokin Bereziar-
tu eta Joseba Galarza laguntzai-
leek egin zieten harrera. Dan-
tzaleku Sakana Atletismo Klubak 
antolatuta, 16 urtetik gorako 
gazteei atletismoan eta mendi 
lasterketetan formazioa eman 
nahi diete. Eta asteazkenean 
bertan hasi ziren lanean, pistetan 
eta inguruko basoetan. 

Hutsunea bete
Hutsune bat betetzeko sortu da 
taldea. "16 urtetik gorakoendako 
atletismoan eta mendi lasterke-
tetan ez zegoen talderik ez for-
maziorik, eta hutsune hori be-
tetzeko Dantzaleku Sakanako 
talde bat sortu nahi dugu 16 
urtetik gorakoekin. Fermin Az-
kargorta monitorea izango da, 
atletismo irakasle izateko titulua 
ateratzen ari delako. Ferminek 
atletismoa landuko du gehiago, 
Dantzalekuko pistan. Eta Javi 
Gasanz eta ni mendiko taldean 
egongo gara gehiago" azaldu du 
Jokin Bereziartua mendi korri-
kalariak. Hirurak egon dira 
taldea sortzeko prozesuan, eta 
Joseba Galarza korrikalari itur-
mendiarra ere laguntzaileetako 
bat izango da. 

Atletismoa, ia aukera bakarra
COVID-19 pandemia garaian, 
kontaktu zuzena eskatzen duten 
kirol askok mugak dituzte. Aldiz, 

atletismoak ez du kontaktu zu-
zena eskatzen, eta korrika egitea 
egun egin daitekeen kirol baka-
rrenetariko bat da. Dantzaleku 
Sakana Atletismo Klubak hau-
rrendako formazioa eskaintzen 
du, haurrendako atletismo esko-
la du, baina helduendako ez. 
Norbera bere kabuz aritzen da. 
Bestalde, Sakanako Mankomu-
nitateak Sakanako Emakumeen 
Atletismo Eskola antolatzen du, 
18 urtetik gorako emakumeen-
dako. Atletismoan sartzea gehia-
go kosta zaie emakumeei, eta 
bere garaian emakumeei erraz-
tasunak eta formazioa eskain-

tzeko sortu zen taldea, arrakas-
ta duena. Ostiraletan trebatzen 
dira Dantzalekun, Andoni Jaka 
Irurtzunekin. 

Taldean "edozeinek du tokia"
16 urtetik gorako gazteen hutsu-
ne hori betetzeko gazteen entre-
namendu taldea antolatzea otu 
zitzaien Azkargortari, Gasanzi, 
Bereziarturi eta Galarzari. "Ber-
din digu neska edo mutila izan, 
taldean edozeinek du tokia. 16 
urtetik gorakoen artean dagoen 
hutsunea bete nahi dugu, beste-
la hor bukatzen baita atletismoa. 
Nahi duguna da talde bat sortzea" 
azaldu du Fermin Azkargortak. 

Fermin Azkargortak zainetan 
darama atletismoa. "Leku guz-
tietatik pasa naiz (kar, kar…). 
Txikitatik atletismoa egin dut. 
Dantzaleku Sakanan hasi nintzen 
atletismoan trebatzen. Atletis-
moarekin batera Sakanako Tria-

tloi Taldean ibili nintzen, 3 urte 
inguru eta mendi lasterketak ere 
egin izan ditut. Atletismoan, 
Dantzalekun hasi baina Pamplo-
na Atletico taldera egin nuen 
salto gero. Bertan nabil gaur 
egun, baina datorren urtean, 
2021ean, Dantzaleku Sakanara 
bueltatuko naiz berriro. Gogotsu 
nago" azaldu du Azkargortak. 20 
urteko iturmendiarra irakasle 
ikasketekin ari da, baina aldi 
berean atletismo entrenatzaile 
izateko formazioa jasotzen du. 
Gradu erdiko ikasketak dira; 
aurreko urtean lehenengo urtea 
egin zuen eta aurten 2. urtea, eta 

beste maila bat dago, aurrerago 
egingo duena. Mendi lasterketen 
inguruan ere trebatzen ari da, 
bere kabuz, sarean topatzen dituen 
artikulu eta lanekin. 

Arrakastatsua
16 urtetik gorako gazteak atle-
tismoan eta mendi lasterketetan 
trebatzeko ekimenak sekulako 
arrakasta izan du. "Erantzuna 
bikaina izan da, espero baino 
askoz hobea. Taldea lanean has-
teko 10 gaztek izena ematea oso 
positiboa izango zela uste genuen. 
Eta 30 gazte baino gehiagok eman 
dute izena. Sorpresa izan da, 
ezusteko oso ona. Oso pozik gau-
de" azaldu du Azkargortak. Eu-
rak gazteak dira, eta euren in-
gurukoak erakarri dituztela 
nabarmena da. "Ba ez dakit, egia 
esan. Bat-batean jende pila bat 
gerturatzen hasi da… ez dugu 
horretan pentsatu, baina izan 
daiteke, agian eragina izan du 
gu gazteak izatea" aipatu du 
Fermin Azkargortak. 

Asteazkenean hasi ziren
Asteazkenean egin zuten lehen-
dabiziko entrenamendua. Dan-
tzalekuko pistetan dute hitzordua. 
Asteazkenetan, 17:00etatik 
19:00etara, eta larunbatetan 
11:00etatik 13:00etara. "Norbaitek 
animatu nahi badu ateak zabalik 
dauzka, taldean sar daiteke. Jar 
dadila gurekin harremanetan 
lasai asko" dio Azkargortak. Be-
rak atletismoa landuko du gehia-
go, pistan, eta Javi Gasanzek eta 
Jokin Bereziartuk mendiko ar-
dura hartuko dute. Joseba Ga-
larza laguntzaile izanen dute. 
Maiatzeraino iraunen du ikas-
taroak. Maila ezberdinetako 
gazteak daudenez, mailaren ara-
bera osatuko dituzte taldeak. "Ez 
da berdin korrikan hasi berria 
den norbait edo 5 urte korrika 
daramatzana. Taldeak nahiko 
erraz antolatuko ditugula uste 
dut" gaineratu du Ferminek. 

Taldea sortu
Atletismoaren inguruko forma-
zioa eskaintzeaz gain, Dantzale-
ku Sakana taldea indartu nahi 
dute, gazteen taldea sortu, etor-
kizunean antolatu ahal diren 
lasterketetan aritu ahal izateko. 
"Taldea sortzea sekulakoa litza-
teke. Momentuz trebatzea, hori 
da egin beharrekoa. Jakina, ize-
na eman dutenei Dantzaleku 
Sakana Atletismo Klubean izena 
emateko aukera dutela aipatuko 
diegu. Urtero 18 euroko kuota 

Fermin Azkargorta, Jokin Bereziartu, Joseba Galarza eta Javi Gasanz asteazkenean Dantzalekuko pistan, gazte taldearen lehen entrenamendu egunean. UTZITAKOA

30 gazte baino 
gehiago korrika

"30 GAZTE BAINO 
GEHIAGO ANIMATU DIRA. 
SORPRESA IZAN DA, 
EZUSTEKO OSO ONA" 
FERMIN AZKARGORTA

"GAZTEENDAKO EZ 
ZEGOEN TALDERIK, 
ETA HUTSUNE HORI 
BETE NAHI IZAN DUGU" 
JOKIN BEREZIARTU 

 ATLETISMOA / MENDI LASTERKETAK  Asteazkenean hasi ziren Dantzaleku Sakana Atletismo 
Klubak 16 urtetik gorako gazteendako antolatutako atletismo eta mendi lasterketa 
entrenamenduak. Azkargorta, Gasanz, Bereziartu eta Galarza dira arduradunak
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ordaintzen da. Taldekide izatera 
animatuko ditugu, baina hori 
euren aukera izango da, ez ditu-
gu behartuko. Momentuz, taldea 
abiatzea, hori da dugun erronka" 
nabarmendu du monitoreak. 
Dantzaleku Sakana Atletismo 
Klubeko beteranoak pozik daude 
gazteek taldeari eta atletismoari 
emandako bultzadarekin. 

Dantzalekuko pistak mantentze 
lanak behar dituela adierazi dute
Dantzaleku Sakana Atletismo 
Klubak bere sare sozialetan pis-
tako mantentze lanak egitea 
eskatu dio Altsasuko Udalari. 
Pista berritzeko lanak 2010ean 
egin ziren, futbol zelaian belar 
artifiziala jartzeko lanekin eta 
Dantzalekuko kirol gunea behar 
bezala jartzeko lanekin batera. 
Lan guztiek 963.777 euroko au-
rrekontua izan zuten eta La Gue-
reña enpresak egin zituen. Lanak 
Enplegurako Toki Inbertsioaren 
Estatu funtsarekin eta Espainiar 
Estatuko aurrekontuetatik fi-
nantzatu ziren, NaBai-ren zuzen-
keta bat onartu eta aurrekontue-
tan jaso eta gero. Baina urteak 
pasa, kortxozko pistako zenbait 
zatitan belarra hasi da jaiotzen 
eta pistako zenbait tokitan ere 
arrakalak eta zartadurak daude, 
bestelako hausturekin batera. 
Dantzaleku Sakana klubak man-
tentze lanak lehenbailehen egin 
ditzala eska dio Altsasuko Uda-
lari. "Pistak zoragarriak dira 
entrenatzeko, baina urteak pasa 
ahala pista apurtzen hasi da eta 
Udalak mantentze lanak egin 
beharko lituzke. Jende askok 
erabiltzen ditu pistak korrika 
egiteko eta entrenatzeko. Mugi-
mendua dago, eta pistak ongi 
mantendu behar dira. Ez badira 
zaintzen eta mantentzen, geroz 
eta okerragoa izango da konpon-
tzea" dio Azkargortak. 

Pistan belarra ateratzen hasi da. UTZITAKOA

Maider Betelu Ganboa UHARTE ARAKIL
Igor Arrieta Lizarraga txirrin-
dulari uharte arakildarrak Li-
zarte taldea aukeratu du afizio-
natuen mailara salto egiteko. 
"Hainbat aukera izan ditut, bai-
na gehien gustatu zitzaidana 
Lizarte izan zen eta jada gogotsu 
nago hasteko" azaldu du Igor 
Arrietak. Aitaren gomendioak 
jarraitu omen zituen galdetuta, 
Igorrek dio aitak taldeei buruz 
bere iritzia eman ziola, "baina 
nik hartu nuen erabakia". Argi 
eta garbi.  

Galibier klubeko Juanjo Oroz 
kirol zuzendariak ongi etorri 
beroa egin dio uharte arakilda-
rrari – Galibier klubeko taldeak 
dira afizionatuen Lizarte taldea 

eta Kern Pharma talde profesio-
nala–. "Txirrindulari fina da, 
sekulako proiekzioa du eta mutil 
jatorra da, oso umila eta lan egi-
teko gogoz dagoena" azaldu du 
Orozek. Orozek esandakoaren 
inguruan zer deritzon galdetuta, 
irribarre egiten du uhartearrak. 
"Beno, ez dakit zer esan… ea 
orain arte bezala jarraitzen du-
dan eta taldera egokitzen naizen". 

Sakana Group-Aralar taldeko 
kolore berde fluorra urte akabe-
ran armairuan gorde, eta Lizar-
te taldeko maillot arrosa fluorra 
jantziko du 2021ean Igorrek. Bere 
kabuz ari da entrenatzen, ez daki 
noiz hasiko den Lizarterekin 
entrenatzen. "Aurtengo denbo-
raldia arraroa ari da izaten, 

pandemiarengatik, eta ez dakit 
abenduan kontzentrazioren bat 
egiteko aukera izango dugun. 
Ahal izanez gero, hor hasiko 
ginateke lanean" azaldu du.  

Jubenilen balorazio ona
Jubenilen maila modu ezin ho-
bean agurtu du Igor Arrietak. 
Espainiako selekzioarekin Eu-
ropako Txapelketetan aritu zen, 
ongi, eta Espainiako Erlojupe-
koko txapeldunordea izan da. 
Horretaz gain, Euskadiko txa-
pelduna izan da errepidean, 
Nafarroako txapelduna bai erlo-
jupekoan eta baita errepidean 
ere, eta Lacturale Trofeoa eta 
Indurain Anaiak Saria irabazi 
ditu, besteak beste. "Denboraldia 

oso ona izan da, egia esan. Atze-
ra begira jarrita, izan ditudan 
emaitzekin pozik nago, baina 
bereziki lasterketetan aritzeko 
aukera izateagatik nago pozik. 
Pandemia dela eta, Estatuko 
zenbait tokitan ezin izan dute 
lasterketetan aritu, baina hemen, 
Euskal Herrian, gutxienik las-
terketetan aritzeko zortea izan 
dugu eta hori eskertzekoa da" 
nabarmendu du Arrietak.  

Jubeniletatik afizionatuen 
mailara dagoen saltoa sekulakoa 
dela diote adituek, akaso txirrin-
dularitzan dagoen saltorik han-
dienetakoa. "Afizionatuen mai-
lari errespetua diot, jakina. 
Azkenean maila berria da, go-
gortu egiten da distantzia gehia-
go egin behar delako eta beste 
hainbat faktorerengatik. Baina 
hasteko gogotsu nago, maila be-
rrian nola moldatzen naizen 
ikusteko" aitortu du Arrietak. 
Taldekide berrietako batzuk 
ezagutzen ditu, beste batzuk ez, 
ordea. "Askorekin azken urtean 
lasterketetan ibili naiz, baina 
kanpokoak direnak ez ditut eza-
gutzen" aipatu du. 

Igorrekin batera, Sakanako 
klubetako beste zenbait txirrin-
dulari ere pasako dira afizio-
natuetara. "Oraindik ez dakit 
ziur, baina uste dut nahikotxo 
pasako garela. Talde ezberdi-
netakoak izan gaitezke, baina 
entrenatzen batera ibiliko gara. 
Sakandarrak gure artean ongi 
konpontzen gara" dio. 

Pandemia dela eta datorren 
denboraldiak zer ekarriko duen 
ez omen dago argi. "Denok nahi-
ko genuke urte normalago bat 
izatea, baina zaila izango da. 
Nire ustez, aurten egindako las-
terketen antzekoak izango dira: 
maskarak, distantzia… Ea pro-
ba gehiago jokatu ahal diren" 
espero du. 

Igor Arrietak taldea eta koloreak aldatuko ditu: Sakana Group-Aralarren berdetik Lizarteren arrosara. SAKANA GROUP-ARALAR

Afizionatuetan hasteko 
gogotsu dago Igor Arrieta
 TXIRRINDULARITZA   Sakana Group-Aralar taldean trebatu den Igor Arrieta Lizarraga 
txirrindulari uharte arakildarrak Lizarte taldearekin debutatuko du afizionatuen mailan. 
Maila berriari "errespetua" diola aitortu du baina "hasteko gogotsu" dagoela

Bastidak Egur Sportek antola-
tutako Urrezko Aizkolarien Eus-
kadiko 2. eta 3. mailetako Aizko-
lari Txapelketako finalak eta 
Binakako Harri Jasotze Txapel-
ketako 9. eta 10. jardunaldiak 
hartuko ditu igandean, 12:00etan.  

Ateak itxita jokatuko dira, eta 
ETB1ek zuzenean eskainiko ditu. 

Binakako Harri Jasotze Txa-
pelketa-Gruas Iru Sariko 9. jar-
dunaldian Urdax Magunazelaia 
abadiñotarra eta Jon Irañeta 
egiarretarra ariko dira lanean. 

Ondoko harriekin egingo dituz-
te saioak: 175 kiloko koadroa, 138 
kiloko kubikoa, 100 kiloko zilin-
dro zaharra eta 100 kiloko bola. 
Azaroaren 7an Nafarroako Harri 
Jasotze Txapelketa irabazi zuen 
harri jasotzaile arakildarrak, 
eta Nafarroako txapeldunak bo-
lada onari jarraipena eman nahi 
dio Bastidan. 

Urrezko Aizkolarien Euskadi-
ko 3. mailako finalean 8 aizkola-
ri lehiatuko dira, tartean Goize-
der Beltza etxarriarra. Txomin 
Amundarain, Julen Olano, Al-

varo Garcia, Unai Otaegi, Luis 
Polanco, Julen Aranberri "Elo-
rriaga II." eta Ibai Soroa izanen 
ditu aurkari Beltzak, eta 3 kana 
erdiko eta 60 ontzako 2 enbor 
erdibitu beharko dituzte. Euska-
diko 2. mailako finalean, aldiz, 
7 aizkolari lehiatuko dira, sakan-
dar bakarra: Iban Resano dorro-
barra. Hodei Ezpeleta, Luis Mari 
Txapartegi, Xabier Zaldua, Joxean 
Etxeberria, Oier Kañamares IV. 
eta Oihan Larretxea izanen ditu 
arerio. 2 kana erdiko, 2 60 ontza-
ko eta 2 72 ontzako mozterakoan.

Jon Irañeta, Iban Resano eta 
Goizeder Beltza lanera
 HERRI KIROLAK  Igandean, Bastidan, Urrezko Aizkolarien 
eta Harri Jasotzeen jardunaldiak eta finalak dituzte jokoan
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Erkuden Ruiz Barroso ETXARRI A.
Txor Txor bakarrizketa Euska-
raldiaren barruan dagoen ekimen 
bat da, Xabier Artieda aktoreak 
azaldu bezala. Hiru monologistak 
egiten dute: Artiedak, Nerea 
Arriolak eta Beatriz Egizabalek. 
"Euskaralditik lan hori egitea 
proposatu ziguten. Aurtengo 
edizioaren argibideekin txosten 
bat pasatu ziguten, eta umorera 
eramatea eskatu ziguten". Kon-
finamenduaren erdialdean zeu-
den eta bideo deien bidez hiru 
aktoreak dena prestatzen hasi 
ziren. "Gure artean txisteak nora 
eraman eta antolatzen hasi ginen, 
baina gero bakoitzak bere baka-
rrizketa egin du". Aktore bakoi-
tzak bere alderdira eta ibilbide 
artistikora eraman du ikuskizu-
na. Emanaldi asko egiten ari da 
Euskal Herria osoan, eta Sakanan 
hainbat geldialdi egin ditu: Etxa-
rri Aranatz, Bakaiku, Lakuntza… 
Abenduaren 1ean, asteartean, 
19:00etan, Altsasuko Iortia kultur 
gunean izanen da. Sarrera doan 
da, baina aurretik gonbidapena 
hartu behar da. 

Umorea egiteko formula per-
fektua ez da existitzen. "Zehazki 
ez dakizu inoiz". Artiedak jarrai-
tzen duen estrategia gertaerak 
eta egoerak absurdora eta mu-
turretara eramatea da. "Nik hor 
aurkitzen dut komedia. Beste 
batek beste modu bat erabili de-
zake. Esaterako, informazio asko 
dauka eta informazio hori joko 
komikoak egiteko erabiltzen du". 
Artistaren lanaren araberakoa 
da umorea sortzea. Hala ere, 
"egoera bat absurdora eramatea" 
asko errepikatzen den formula 
da. "Jendeak bat egiten du egoe-
ra horrekin, eta hortik komedia 
sortzen da". 

Bakarrizketak
"Esperientzia nahiko berria da 
niretako bakarrizketa bat, hiz-
ketan, egitea". Artieda agertokian 
bakarrik antzeztera ohituta dago, 
izan ere, Everybody needs… heroes! 

bezala antzezlanetan bakarrik 
aritzen da. Baina kasu horretan 
antzerki fisikoa egiten du. Mu-
gimenduaren bidez adierazten 
du, "beste modu batera eraman-
da". Beraz, bakarrizketa egitea 
"erronka bat" iruditu zitzaion 
hasieran. "Bueltak ematen egon 
nintzen emanaldiak zer behar 
zuen jakiteko". Emanaldiak egi-
ten joan den heinean, lanak zer 
eskatzen zion ikusi zuen: "Publi-
koarekin noiz konektatzen nuen 
eta noiz galtzen nituen… fintzen 
joan naiz". Dagoeneko "harrapa-
tu" duela uste du etxarriarrak. 
"Sekretua zein den. Ez dakit. 
Filtro asko daude. Tipula bat 

bezala. Nik erabiltzen dudana 
ikusleari begiratzen da, konek-
tatzen saiatzea eta handikerietan 
ez erortzea. Era umil batetik 
egitea". Bakarrizketan "gertuta-
suna" bilatzen du. 

Publikoaren jarrera ezinbes-
tekoa da. "Emanaldi hauetan eta 
emanaldi mota guztietan". An-
tzezlearen eta publikoaren artean 
sortzen den komunikazioa ikus-
kizunaren % 60 edo 70 dela azal-
du du aktoreak. "Ni taularen 
gainean nago, baina behean, 
ikusten ari dena ere oso garran-
tzitsua da. Komunikazioa sortzen 
da". Publikoa eta sortzen den 
komunikazio hori, gainera, mota 

askotakoa izan daiteke, eta Txor 
Txor bakarrizketarekin egiten 
ari den biran herrien araberako 
hainbat publiko mota ezagutzen 
ari da: "Herri batzuetan oso lo-
tsatiak dira eta beren parte har-
tzeko modua lasaiagoa da. Beste 
batzuetan, berehala hasten dira 
txaloka edo barrez, gehiago ema-
ten dute hasieratik". Bakoitza 
bere modura, baina "denak ongi" 
daudela esan du Artiedak. Modu 
honetan ere, publikoaren aniz-
tasunari esker, lana garatzen 
doa. "Lan bat ez da inoiz tinko 
gelditzen. Etengabeko aldaketa 
bat egiten du. Hasieran egiten 
nuenak eta orain egiten dudanak 
ez du zerikusirik".

Pandemia
"Garai bereziak dira". Pandemia-
gatik ikusleek maskarak jantzi 
behar dituzte, pertsonen arteko 

distantzia mantendu behar da 
eta beste hainbat neurri jarraitu 
behar dira. Baina "kultura segu-
rua dela" aldarrikatu du etxa-
rriarrak. Maskararekin "infor-
mazio falta" dutela esan du. 
"Maskarak ikuslea despertsona-
lizatzen du". Txaloak eta barreak 
entzuten direla adierazi du Ar-
tiedak. "Horiek entzuten eta 
nabaritzen ditugu. Norbait irri-
barretsu dagoenean ere nabari-
tzen da".  

Konfinamendua "niretzat" ba-
liatu nahi zuen aktoreak: "Pen-
tsatzen nuen lasai egongo nin-
tzela eta nire barnera begiratze-
ko eta nire baitako gauzak egi-
teko aprobetxatuko nuela". Az-
kenean, ezin izan zen geldi egon 
eta Txor Txor bakarrizketa 
presatu ez ezik, antzezlan bat 
idatzi zuen eta musika talde bat 
ere sortu nuen, gitarrista batekin. 

Xabier Artieda 'Txor Txor' bakarrizketan Lakuntzako kultur etxean.

Egunerokotasunaren  
umorea Euskaraldian
Euskaraldiaren harira 'Txor Txor' bakarrizketa egiten ari da Xabier Artieda aktore 
etxarriarra Euskal Herriko txoko askotan. Asteartean, abenduaren 1ean, Altsasuko 
Iortia kultur gunean egonen da, Sakanako zenbait herritan egon ondoren

Komikigintza eta zinema 
betidanik egon dira lotuta. 
Zinemak eta komikiek 
hizkuntza bera partekatzen 
dute: narratiba bisuala 
("hizkuntza zinematografikoa" 
esaten diote batzuek). 
Hizkuntza honen bitartez bi 
diziplinek ideiak, sentsazioak, 
sentimenduak transmititzen 
dizkigute. Irudien bitartez eta 
irudien bitartez besterik ez, 
inoiz kontatu den kondaira 
epikoena errealitate bihur 
dezakegu. Ikuslea zirraratu 
eta mila unibertso bisitatu 
besaulkitik mugitu gabe. 

Honaino iritsi bazara badakit 
zein den zuen galdera: "Mikel, 
ze belar mota hartu duzu gaur 
gosaltzeko? Gehiegizkoa da. Zu 
zara aditua, baina komikiek ez 
dirudite hain zirraragarriak". 
Bada azalpen bat honentzat. 
Zinemak komikiak ez dauzkan 
osagai oso-oso boteretsu bi 
ditu: soinua eta mugimendua. 
Hala ere, komikiak badu 
zinemak ez duen beste 
elementu bat kontraeraso 
moduan: formatua. Inoiz egin 
den edozein pelikulak formatu 
bera izan du: laukizuzena. 
Komikiek, bestalde, portada 
laukizuzenak dituzte... Baina 
haren barruan diren orriek 

konposaketa ezberdinak dituzte 
eta ez dira 2 berdin egongo 
inoiz!! Ez dago mugarik, 
marraz edo idatz daitekeenik. 

Hau irakurri ostean komiki 
eta zinemaren artean lehia 
dagoela pentsa genezake, baina 
ene iritzian guztiz kontrakoa 
da: Zinema eta komikia ez dira 
etsaiak, pintxopotea elkarrekin 
ospatzen duten kuadrillako bi 
lagun baizik. Super heroi 
komikirik ez balego ez genuke 
jakingo nor arraio den Batman. 
Japoniarrek komiki ospetsu, 
eta ez hain ospetsu guztiak 
marrazki bizidun bihurtzeko 
obsesioa ez balute, gaur egun 
Dragoi Bola ez luke gutako 
inork ezagutuko. 
Jodorowskyren Dune filma 
bertan behera utzi ez balitz, 
Jodorowsky berak ez zuen 
handik urte gutxira Incal 
komikia idatziko –bere 
hitzetan, film proiektuak 
porrot egitean, filmaren gidoia 
komiki bihurtuko zuela 
erabaki zuen–. 

Herriko liburutegira joan eta 
komiki bat ikusten duzun 
hurrengoan, izan buruan hau. 
Eman aukera bat komikiari, 
interneten puntuazio baxua 
zuen pelikula harri eman 
zenion bezala. 

Komikiak zineman 

BAZTERRETIK

MIKEL MAIZA
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Erkuden Ruiz Barroso LAKUNTZA
Munia El Marhoum Iruretagoie-
na lakuntzarrak aurtengo Ka-
meratoiaren edizioan parte 
hartu du Emeki bere taldearekin. 
Film laburren lehiaketara 26 
lan aurkeztu ziren, eta lakun-
tzarraren taldeak bigarren saria 
eskuratu zuen; bigarrenez. Ikus 
entzunezko komunikazioa gra-
duko laugarren mailan dago El 
Marhoum eta Gradu Amaierako 
Lanerako zerbait "potentea" 
egitea du buruan. 

Zer da Kameratoia? 
Euskal Zine Bileraren barruan 
antolatzen duten ikus entzunez-
ko rallye bat da. Lekeition egiten 
da, baina aurten egoeragatik 
online egin da. Ostiral arratsal-
dean oinarri eta baldintza batzuk 
jartzen dizkigute, gai bat ematen 
digute eta igandeko 12:00ak bai-
no lehen film labur bat entrega-
tu behar duzu. Aurten gutxienez 
Lekeitioko hizkeran hiru hitz 
agertu behar ziren, gaia denbo-
ra zen eta argazki bat atera behar 

zen, eta gehienez 3 minutu eta 
erdiko bideoa izan zitekeen. 
Zuen lehenengo parte hartzea zen? 
Ez. Aurreko urtean ere aurkeztu 
ginen, Emeki filmsekin, beste 
partaide batzuekin. Bik errepi-
katu dugu aurten. Irakasgai ba-
teko irakasle batek esan zigun 
lehiaketa batzuetara aurkeztu 
behar ginela, eta haien artean 
Kameratoia zegoen. Lehengo ur-
tean ere bigarren saria irabazi 
genuen. Ez genuen pentsatzen. 
Aurten ezta ere. Sorpresa handia 

eraman genuen. Lehenengo aldia 
zen aurkezten ginela, eta saria 
irabazi genuela esan zigutenean… 
sinesgaitza izan zen. 
Lekeition egin ohi da lehiaketa, 
baina aurten online egin da. Zer 
desberdintasun nabaritu dituzue? 
Iaz edizioaren zatia errazagoa 
izan zen. Denok batera geunden. 
Hiru joan ginen, Izaro, Jon eta ni 
neu, eta bertan egin genuen dena. 
Edizioa ere denok batera ordena-
gailu batean egin genuen, eta 
gure arteko komunikazioa erra-
zagoa zen. Aurten 22:00etarako 
etxean egon behar ginenez, ba-
koitza bere etxera joan eta Mai-
tanek bere etxean edizioaren zati 
bat egin zuen, gero Jonek pasatu 
zion eta audioa egin zuen eta gero 
Aneri eta niri, pisukideak garela, 
pasatu zigun irudiaren postpro-
dukzioa egiteko. Zatika egin behar 
izan genuen, baina lauron artean. 
Hori izan zen zailena. Grabatze-
rako orduan ere neurriak man-
tendu behar izatea. Ez genuen 
maskarak ateratzea nahi, kame-
raren aurrean distantzia man-
tendu behar zuten agertzen diren 
bi neskak. Baina ondo joan zaigu. 
Gustura aritu gara. 
36 ordutan produkzio batean hila-
beteak eta urteak kostatzen den 
lan bat egin behar duzue. Nolakoa 
da prozesua?
Ostiralean gaia eman zigutenean 
pixka bat jokoz kanpo utzi gintuz-
ten. Denbora zen gaia, eta gai oso 
zabala da. Alde askotatik jorratu 
daiteke. Pare bat ordu egon ginen 
ez genekiela zer egin eta nondik 
jo. Azkenean, nik lehengo urtean 
beste gauza baterako egin nuen 
gidoi txiki bat neukan eta talde-
kideei pasa nien. Pentsatu genuen 
hori oinarri bezala hartzea eta 
moldatzea. Oinarria da; hasiera-
koan bi neska koadro bat begira-
tzen agertzen dira. Moldatu genuen 
eta istorio berri bat egin genuen, 
argazki baten inguruan. Oinarriak 
eman zizkigutenetik goizeko ordu 
biak ingurura arte egon ginen 
gidoia prestatzen; gidoi literario 
eta teknikoak, eta hurrengo egu-
nerako dena prest utzi behar ge-
nuen. Oso lo gutxi egiten da, hori 
egia da, baina esperientzia bat da. 
Praktika hartzeko ongi etorriko 
zaizue, ezta?
Bai. Ikus entzunezko komunika-
zioaren graduan hirugarren mai-
lara arte ez ditugu gauza asko 
egiten. Lehenengo eta bigarren 
mailak teorikoagoak-edo dira. 
Hirugarren mailan irakasgai hau 
dugu, errealizazioa eta bat-batean 
gauza pila bat egiten hasten gara. 

Tokietara joan behar dugu, lehia-
ketetara aurkeztu… Hauetan 
denbora mugatu bat dugu proiek-
tua egiteko, eta denbora horren 
aurka lan egiten ikasten duzu. 
Normalean prozesu horiek hila-
beteetako lanak dira, bakarrik 
garapena: aurreprodukzioa, gero 
ekoizpena eta ondoren post pro-
dukzioa. Prozesu hori gutxiene-
tara gutxitzen da eta gure mailan 
egiten dugu. Gure ahalmena era-
kusteko aukera ematen digute. 
Zergatik ikus entzunezko komuni-
kazioa?
Betidanik gustatu izan zait ko-
munikazioa, orokorrean. Tele-
berria txikitatik ikusten dut. 
Komunikazio arlo horretara beti 
lotuta egon naiz eta beti aurre-
tiko jarrera hori izan dut. Ez 
nuen kazetaritza aukeratu, eta 
ikus entzunezko ikasketak egiten 
hasi nintzen, modu honetan ka-
zetaritzaren arloan eta zinemaren 
arloan ibil nintekeela iruditzen 
zitzaidalako. 
Ba al dituzu proiektu gehiago bu-
ruan?
Aurreko urteko Kameratoia baino 
lehen ez neukan ezer buruan. 
Baina horren ondoren publikatu 
ez diren gauzatxo batzuk egin 
ditut: dokumental bat, bideoklip 
bat… Orain Gradu Amaierako 
Lana pentsatzen ari naiz eta zerbait 
potentea egitea dut buruan. Espe-
ro dut hori zabaltzea. Profesional-
ki, kakotxen artean, ez dut asko 
zabaldu den ezer egin, Kameratoia 
izan ezik. ZineBi jaialdiko rallye 
batean parte hartu genuen ere. 
Zein da egitea gustatzen zaizun 
lana? 
Aurten batez ere konturatu naiz 
gidoiak idaztea gustatzen zaida-
la. Aurreko urtean ez neukan 
oso argi hori. Post-produkzioa 
ere asko gustatzen zait; edizioa 
eta argiaren post-produkzioa. 
Orokorrean, zati bakoitzak dau-
ka bere xarma. Gidoiarekin zau-
denean emozio berezi bat dauka. 
Buruan pantailan ikusiko dena 
irudikatzen dut. Grabatzea ere. 
Zeintzuk dira zure erreferenteak? 
El retrato de una mujer en llamas 
filma ikusi nuenetik buruan izan 
dut. Urtarrilean ikusi nuen, eta 
ordutik erreferente izan dut. Ka-
meratoiarako lanerako erreferen-
teetako bat izan da. Plano bat oso 
antzekoa da. Itxura naturalista 
edo errealista gustatzen zait. Nik 
sortutako istorioetan gehiago 
ikusten dut kamera eskuan era-
matean sortzen den mugimendu 
hori; naturaltasun hori. Jendeak 
hurbiltasun hori nabaritu dezan. 

Munia El Marhoum Iruretagoiena lakuntzarra. UTZITAKOA

"Sorpresa  
hartu genuen 
saria 
irabazterakoan"
MUNIA EL MARHOUM IRURETAGOIENA IKUS ENTZUNEZKO IKASLEA
Emeki taldearen 'Tentuz' film laburra 16. Kameratoiaren bigarren irabazlea izan da. Taldea 
Maitane Perezek, Jon Olibaresek, Ane Alvarezek eta Munia El Marhoumek osatzen dute
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Maider Betelu Ganboa ZIORDIA

1 Ate ikusgarria jarri duzue, arre-
ta deitzen duena. Zuen etxeko 

atzealdea da, ezta?
Juanjo (J.): Lursail hau gure etxea-
ren atzealdean zegoen. Lursaila 
erostea, hori izan da gure ilusioa 
betidanik, etxeari lotuta lorategia 
izateko. Azkenean,  joan den urtean 
erostea lortu genuen. Horrela, te-
rraza handitu eta sukaldetik zuze-
nean lorategira ateratzen gara 
Lanak borobiltzeko, ate berezi bat 
jarri nahi genuen, gustuarekin 
egindakoa, herriko erdi-erdian 
baitago, tabernaren ondoan. 

2 Zuen atean Gernika egon behar 
zela argi zenuten?

Mariaje (M.): Ideiak aztertzen 
geundela, egun batean Juanjok 
esan zuen: "eta Gernika jartzen 
badugu?" Biok elkarri begiratu 
eta zerbaitek klik egingo baligu 
bezala, argi ikusi genuen. Ho-
rrela hartu genuen Gernika 
jartzeko erabakia, eta ez genion 
buelta gehiagorik eman. 

3 Nork egin du forjazko Gernika?
J.: Nik Araian lan egiten dut, 

oxiebaketa enpresa batean. Bur-
dinazko piezak mozten ditugu, 
bezeroek eskatzen dizkiguten 
moduan. Komertziala naiz, bai-
na bere garaian bulego teknikoan 
ere aritzen nintzen, marrazten. 
Gernika egiteko erabakia har-
tutakoan, lana fabrikan egitea 
erabaki nuen. Marrazkia nik 
egin nuen, eskuz, bulego tekni-
koan lan egiten duen Alberto 
lankidearen laguntzarekin. 

4 Eskuz? Egungo makinek eta 
ordenagailuek ez al dute irudia 

eskaneatzen eta zuzenean burniz-
ko piezan mozten?
J.: Ordenagailuz koadroaren irudia 
sar dezakezu, gordinean, baina 
moztu nahi dituzun silueta horiek 
guztiak, eskuz marraztu behar 
dira. Lerroak, erradioak, arkuak… 
programan marrazten joan behar 
duzu. Ondoren, mozketa programak 
egindako marrazkia makinara 
pasako du, eta makinak berak egi-
nen du mozketa burnizko piezan.  

5 Marrazkia egiteak denbora asko 
eskatu zizun?

J.: Marrazkiak egiterakoan begiak 
pantailan utz ditzakezu, pantailan 
oso gertu egon behar duzulako, 
lerro oso txikiak baitira. Pantaila-
ra gerturatu eta aldendu, gertura-
tu eta aldendu... Ezin duzu lana 
segidan egin, oso nekeza delako. 
Pixka bat egin eta utzi egin behar 
duzu, gero beste tarte batean aritu… 
Ez dakit esaten zenbat denbora 
behar izan nuen. Ekain aldera 
moztu zuten pieza, mimo handia-
rekin. Makinari 2 ordu inguru 
kosta zitzaion, eta halako makine-
tarako hori denbora asko da. 

6 Ondoren pieza atean muntatu 
zuten ezta?

M.: Bai. Atearen muntaia guztia 
Manuel Kasas ziordiarrak pen-
tsatu eta egin du. Ate gidariduna, 
oinezkoen atea, ondoan dauden 
txapak, Gernika bertan txertatu… 
Lan handia egin du, gustu han-
diarekin. Zalantza genuen, Ger-
nikaren atzealdean zerbait jarri 
ala ez, baina azkenean ez diogu 

jarri, uste dugulako koadroa 
nahikoa ongi nabarmentzen dela. 

7 Fabrikako lankideei Gernika 
nola geratu den gustatu zaie?

J.: Bai, prozesuan parte hartu 
duten guztiei asko gustatu zaie. 

8 Eta herritarrei? 
M.: Ez genion inori esan gure 

atea nola izango zen, eta udan 
Manuelek jarri zuenean, jende 
guztia txundituta geratu zen. 
Pandemiagatik orain ez dago 
herrian mugimendu handirik, 
baina tabernara etortzen den 
jendea gure atearen parean ge-
ratzen da, begira. Askok argaz-
kiak ateratzen dituztela kontu-
ratu gara. Badirudi jendeari ere 
gustatzen zaiola. Zuek ere deitu 
gaituzue… (kar, kar). 

9 Izan ere, Gernikak badu zerbait.
M.: Bai, Gernika berezia da. 

Bere historia du, bere xarma, 
bere sinbologia… Gauza asko-
rengatik da berezia. Gernika 
barrenera iristen zaizu, eragiten 
dizu, begira geratzen zara… 
Gernika, ez genuen zalantzarik 
izan. 

10 Atea nork egin dizuen gal-
detu al dizue inork?

J.: Bai, gure atea kopiatuko di-
gutela esan izan digute (kar, kar). 
Arazorik ez. 

11 Lanarekin kontentu zaudete?
M.: Oso pozik. Oso polita 

geratu da. Orain lorategia mu-
gatzeko itxiturak egitea falta da. 
Manuel ari da horretan, eta hori 
ere oso ongi geratuko da. Mariaje Perez eta Juanjo Otsoa, euren seme-alabekin, euren lorategia ixteko jarri duten atearen aurrean. UTZITAKOA

"Gernika, ez genuen 
zalantzarik izan"
Ziordira joan, eta aho zabalik geratzen da jendea Juanjo Otsoak eta Mariaje Perezek 
etxeko lorategia ixteko jarri duten atearekin. "Jende askok atean argazkiak ateratzen 
dituela konturatu gara" diote. Eta ez da gutxiagorako

11 GALDERA


